
 
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2558 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ   
บริษทัยอ่ย ซึ5 งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม           
งบแสดงการเปลี5ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ;นสุดวนัเดียวกนั รวมถึง    
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที5สาํคญัและหมายเหตุเรื5องอื5นๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี;โดยถูกตอ้งตามที5ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี5ยวกบัการควบคุมภายในที5ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื5อใหส้ามารถจดัทาํ   
งบการเงินที5ปราศจากการแสดงขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ5 งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื5อใหไ้ดค้วามเชื5อมั5นอยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื5อให้ไดม้าซึ5 งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี5ยวกบัจาํนวนเงินและ    
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที5เลือกใชขึ้;นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ5 งรวมถึงการ
ประเมินความเสี5ยงจากการแสดงขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี5ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที5เกี5ยวขอ้งกบัการ
จดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที5ควรของกิจการ เพื5อออกแบบวิธีการตรวจสอบที5เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื5อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ                 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที5ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีที5จดัทาํขึ;นโดยผูบ้ริหาร รวมทั;งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 



2 

ขา้พเจา้เชื5อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที5ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื5อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ;นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย       
และเฉพาะของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที5ควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที5 26.3.1 เกี5ยวกบัการที5บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาํหรับปี 2540 ถึง 2548 และหนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสาํหรับปี 2548 จากกรมสรรพากร                      
ทั;งนี;  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื5อนไขต่อกรณีนี;แต่อยา่งใด 

 
 
 
ณรงค ์พนัตาวงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพนัธ์ 2559 

 



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที( 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 1 มกราคม 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,487,951,634 17,931,328,537 14,952,792,676 12,912,492,655 11,743,380,445 9,591,930,469   

ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื�น 8 9,654,189,115   8,370,664,573   8,254,122,092   6,990,967,425   6,020,276,866   6,746,880,946   

สินคา้คงเหลือ 9 6,141,318,226   5,320,242,109   5,949,113,623   3,665,518,299   3,309,755,144   3,256,401,843   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 10 866,113,820      669,140,654      1,018,139,761   141,668,778      96,451,186        112,778,133      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 37,149,572,795 32,291,375,873 30,174,168,152 23,710,647,157 21,169,863,641 19,707,991,391 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั 72,705,137        76,768,513        120,848,044      -                        -                        -                        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                        -                        194,473,062      -                        -                        -                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                        -                        11,480,274,783 10,750,923,813 10,750,923,813 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 230,209,976      245,195,459      288,798,962      -                        -                        -                        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 4,941,919,805   4,361,266,659   4,766,816,498   2,767,655,068   2,341,437,975   2,481,023,474   

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 306,757,971      306,757,971      306,757,971      -                        -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 14 558,565,250      582,985,117      644,380,376      5,522,265          8,400,558          20,472,227        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 292,932,000      317,361,693      317,783,012      -                        -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 49,006,570        60,101,306        50,668,632        1,363,044          2,572,821          4,218,143          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,452,096,709   5,950,436,718   6,690,526,557   14,254,815,160 13,103,335,167 13,256,637,657 

รวมสินทรัพย์ 43,601,669,504 38,241,812,591 36,864,694,709 37,965,462,317 34,273,198,808 32,964,629,048 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที( 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 1 มกราคม 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี2สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั.นจากสถาบนัการเงิน 189,930,764      249,599,588      666,699,774      -                        -                        -                        

เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื�น 16 10,111,368,127 8,654,912,177   8,969,013,539   6,965,951,308   5,940,736,822   6,559,907,294   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 130,969,052      40,397,071        51,139,622        5,324,806          1,927,104          -                        

ประมาณการหนี. สินระยะสั.น 19 155,713,446      139,169,177      246,676,167      -                        -                        -                        

หนี. สินหมุนเวยีนอื�น 17 521,408,389      302,195,684      386,643,627      109,121,176      100,586,646      120,479,907      

รวมหนี2สินหมุนเวียน 11,109,389,778 9,386,273,697   10,320,172,729 7,080,397,290   6,043,250,572   6,680,387,201   

หนี2สินไม่หมุนเวียน

หนี. สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 69,198,718        56,923,119        35,924,606        -                        -                        -                        

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 1,449,154,812   1,334,217,020   1,254,560,628   262,635,979      227,549,377      210,332,466      

ประมาณการหนี. สินระยะยาว 19 404,737,572      285,323,629      189,983,408      234,754,362      175,622,564      68,081,288        

หนี. สินไม่หมุนเวยีนอื�น 11,425,036        12,874,518        7,381,448          1,115,402          1,190,400          1,050,000          

รวมหนี2สินไม่หมุนเวียน 1,934,516,138   1,689,338,286   1,487,850,090   498,505,743      404,362,341      279,463,754      

รวมหนี2สิน 13,043,905,916 11,075,611,983 11,808,022,819 7,578,903,033   6,447,612,913   6,959,850,955   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 125,900,000      125,900,000      125,900,000      125,900,000      125,900,000      125,900,000      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 29,091,127,321 26,260,025,953 23,829,342,269 27,521,365,170 24,960,391,781 23,139,583,979 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,398,557,847)  (1,959,019,459)  (1,637,864,493)  -                        -                        -                        

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 30,557,763,588 27,166,200,608 25,056,671,890 30,386,559,284 27,825,585,895 26,004,778,093 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,557,763,588 27,166,200,608 25,056,671,890 30,386,559,284 27,825,585,895 26,004,778,093 

รวมหนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 43,601,669,504 38,241,812,591 36,864,694,709 37,965,462,317 34,273,198,808 32,964,629,048 

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี.

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ(นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 46,938,249,622      44,071,356,302      31,823,975,698      30,047,023,925      
รายไดอื้-น
   ดอกเบี/ยรับ 224,168,140           210,104,957           194,719,500           182,368,782           
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี-ยน 412,118,347           231,121,051           750,116,636           224,178,930           
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             2,718,142               -                             -                             
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             192,326,393           -                             -                             
   อื-น ๆ 418,728,576           370,077,900           158,470,495           194,197,132           

รวมรายได้ 47,993,264,685      45,077,704,745      32,927,282,329      30,647,768,769      

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 34,127,201,544      32,283,939,263      22,753,427,047      21,507,905,261      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 2,936,637,114        2,713,657,515        927,050,380           860,755,891           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1,668,835,393        1,721,646,233        1,098,321,195        1,094,072,477        
คา่ใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 1,993,943,175        1,945,287,958        1,793,141,561        1,797,566,056        
คา่ใชจ่้ายอื-น 238,616,130           314,938,152           32,927,147             194,039,923           

รวมค่าใช้จ่าย 40,965,233,356      38,979,469,121      26,604,867,330      25,454,339,608      

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

  ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 7,028,031,329        6,098,235,624        6,322,414,999        5,193,429,161        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             2,225,972               -                             -                             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 7,028,031,329        6,100,461,596        6,322,414,999        5,193,429,161        
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (39,382,969)           (72,687,637)           -                             -                             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 6,988,648,360        6,027,773,959        6,322,414,999        5,193,429,161        
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (274,833,130)         (84,705,471)           (19,296,768)           (4,691,001)             

กาํไรสําหรับปี 6,713,815,230        5,943,068,488        6,303,118,231        5,188,738,160        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี/



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ(นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น:
รายการที	จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี-ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน
    ที-เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 560,461,612           (321,154,966)         -                             -                             
รายการที-จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ 560,461,612           (321,154,966)         -                             -                             

รายการที	จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ (140,569,020)         (144,454,446)         -                             -                             
รายการที-จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ (140,569,020)         (144,454,446)         -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นสําหรับปี 419,892,592           (465,609,412)         -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 7,133,707,822        5,477,459,076        6,303,118,231        5,188,738,160        

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนที-เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,713,815,230        5,943,068,488        6,303,118,231        5,188,738,160        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที-เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,133,707,822        5,477,459,076        6,303,118,231        5,188,738,160        

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน

   กาํไรส่วนที-เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5.38                       4.76                       5.05                       4.16                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี/



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล ี%ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ-นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ผลต่างจากการ รวม

แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอื�น
ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน ที�เป็นเงินตรา ของส่วนของ รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที% 31 ธันวาคม 2556 - ตามที%รายงานไว้เดิม 1,247,381,614         1,491,912,500         125,900,000             24,098,350,615       (1,637,864,493)            (1,637,864,493)        25,325,680,236       
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                                -                                -                                (269,008,346)           -                                    -                                (269,008,346)           
ยอดคงเหลอื ณ วันที% 31 ธันวาคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 1,247,381,614         1,491,912,500         125,900,000             23,829,342,269       (1,637,864,493)            (1,637,864,493)        25,056,671,890       
กาํไรสาํหรับปี -                                -                                -                                5,943,068,488         -                                    -                                5,943,068,488         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                                -                                -                                (144,454,446)           (321,154,966)               (321,154,966)           (465,609,412)           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                5,798,614,042         (321,154,966)               (321,154,966)           5,477,459,076         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                -                                -                                (3,367,930,358)        -                                    -                                (3,367,930,358)        
ยอดคงเหลอื ณ วันที% 31 ธันวาคม 2557 - หลงัการปรับปรุง 1,247,381,614         1,491,912,500         125,900,000             26,260,025,953       (1,959,019,459)            (1,959,019,459)        27,166,200,608       

-                                -                                -                                -                                -                                    -                                -                                
ยอดคงเหลอื ณ วันที% 31 ธันวาคม 2557 - ตามที%รายงานไว้เดิม 1,247,381,614         1,491,912,500         125,900,000             26,692,071,850       (1,959,019,459)            (1,959,019,459)        27,598,246,505       
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                                -                                -                                (432,045,897)           -                                    -                                (432,045,897)           
ยอดคงเหลอื ณ วันที% 31 ธันวาคม 2557 - หลงัการปรับปรุง 1,247,381,614         1,491,912,500         125,900,000             26,260,025,953       (1,959,019,459)            (1,959,019,459)        27,166,200,608       
กาํไรสาํหรับปี -                                -                                -                                6,713,815,230         -                                    -                                6,713,815,230         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                                -                                -                                (140,569,020)           560,461,612                560,461,612             419,892,592             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                6,573,246,210         560,461,612                560,461,612             7,133,707,822         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                -                                -                                (3,742,144,842)        -                                    -                                (3,742,144,842)        
ยอดคงเหลอื ณ วันที% 31 ธันวาคม 2558 1,247,381,614         1,491,912,500         125,900,000             29,091,127,321       (1,398,557,847)            (1,398,557,847)        30,557,763,588       

-                                -                                -                                -                                -                                    -                                -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี<

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล ี%ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ-นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2556 - ตามที%รายงานไว้เดิม 1,247,381,614                1,491,912,500                125,900,000                   23,223,078,186             26,088,272,300             

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                                      -                                      -                                      (83,494,207)                   (83,494,207)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2556 - หลังการปรับปรุง 1,247,381,614                1,491,912,500                125,900,000                   23,139,583,979             26,004,778,093             

กาํไรสาํหรับปี - - - 5,188,738,160                5,188,738,160                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                      -                                      -                                      5,188,738,160                5,188,738,160                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                      -                                      -                                      (3,367,930,358)              (3,367,930,358)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง 1,247,381,614                1,491,912,500                125,900,000                   24,960,391,781             27,825,585,895             

-                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 - ตามที%รายงานไว้เดิม 1,247,381,614                1,491,912,500                125,900,000                   25,038,522,306             27,903,716,420             

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                                      -                                      -                                      (78,130,525)                   (78,130,525)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง 1,247,381,614                1,491,912,500                125,900,000                   24,960,391,781             27,825,585,895             

กาํไรสาํหรับปี - - - 6,303,118,231                6,303,118,231                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                      -                                      -                                      6,303,118,231                6,303,118,231                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                      -                                      -                                      (3,742,144,842)              (3,742,144,842)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2558 1,247,381,614                1,491,912,500                125,900,000                   27,521,365,170             30,386,559,284             

-                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี:

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ%นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 6,988,648,360        6,027,773,959        6,322,414,999        5,193,429,161        
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เสื/อมราคา 779,148,389           789,161,882           578,868,528           555,435,363           
   คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื/น 98,540,606             91,088,585             6,466,766               14,395,169             
   คา่เผื/อหนี4สงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 25,785,672             (25,003,915)           2,342,817               (10,650,619)           
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิที/จะไดรั้บ (กลบัรายการ) (44,798,599)           (14,147,868)           (56,376,521)           (16,583,420)           
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 232,715,346           200,783,710           164,645,812           117,267,293           
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิ/มขึ4น 104,046,683           96,643,852             42,521,230             28,318,034             
   ประมาณการหนี4 สินเพิ/มขึ4น 134,033,872           51,374,593             38,730,899             105,519,317           
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             (2,225,972)             -                             -                             
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             (2,718,142)             -                             -                             
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             (192,326,393)         -                             -                             
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,719,749)             8,466,156               (1,062,169)             (2,730,744)             
   คา่เผื/อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 4,142,319               98,525,373             4,142,319               98,525,373             
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื/น 124,818                 92,614                   -                             -                             
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี/ยนที/ยงัไม่เกิดขึ4นจริง (183,655,857)         45,379,580             (244,871,943)         45,612,536             
   ดอกเบี4ยรับ (224,168,140)         (210,104,957)         (194,719,500)         (182,368,782)         
   คา่ใชจ่้ายดอกเบี4ย 39,382,969             72,687,637             -                             -                             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี4 สินดาํเนินงาน 7,952,226,689        7,035,450,694        6,663,103,237        5,946,168,681        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ/มขึ4น) ลดลง
   ลูกหนี4การคา้และลูกหนี4 อื/น (1,306,680,001)      (227,827,277)         (957,364,861)         582,655,982           
   สินคา้คงเหลือ (1,008,992,864)      442,235,672           (464,032,446)         (154,037,174)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื/น (220,715,493)         320,783,822           (66,352,369)           18,918,207             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/น 11,094,736             (9,432,674)             1,209,777               1,645,322               
หนี4 สินดาํเนินงานเพิ/มขึ4น (ลดลง)
   เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4 อื/น 1,438,324,120        (264,737,315)         989,543,199           (555,322,185)         
   หนี4 สินหมุนเวียนอื/น 208,137,376           (115,802,489)         7,464,840               (17,961,634)           
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (67,454,207)           (68,013,194)           (7,434,628)             (11,101,123)           
   ประมาณการหนี4 สิน (22,927,303)           (34,646,291)           -                             -                             
   หนี4 สินไม่หมุนเวียนอื/น (1,449,482)             5,454,664               (74,998)                  140,400                 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 6,981,563,571        7,083,465,612        6,166,061,751        5,811,106,476        
   รับดอกเบี4ย 226,454,204           208,325,321           194,948,374           182,540,737           
   จ่ายดอกเบี4ย (28,926,693)           (63,906,658)           -                             -                             
   จ่ายภาษีเงินได้ (165,576,453)         (64,781,847)           (15,307,087)           (5,527,794)             

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 7,013,514,629        7,163,102,428        6,345,703,038        5,988,119,419        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี4



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ%นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที/มีภาระผกูพนัลดลง 4,063,376               44,079,531             -                             -                             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ/มขึ4น -                             -                             (729,350,970)         -                             
เงินสดจ่ายจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             (2,923,798)             -                             -                             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             426,233,247           -                             -                             
ซื4อที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,365,321,059)      (659,557,355)         (1,014,060,768)      (519,750,539)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,364,188             8,460,705               5,894,997               8,106,046               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื/นเพิ/มขึ4น (26,372,303)           (30,058,008)           (3,588,473)             (2,323,500)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,372,265,798)      (213,765,678)         (1,741,105,214)      (513,967,993)         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั4นจากสถาบนัการเงินลดลง (59,668,824)           (417,141,621)         -                             -                             
จ่ายเงินปันผล (3,742,144,842)      (3,367,930,358)      (3,742,144,842)      (3,367,930,358)      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (3,801,813,666)      (3,785,071,979)      (3,742,144,842)      (3,367,930,358)      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ(มขึ%น (ลดลง) 472,345,091           (260,171,656)         -                             -                             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ(มขึ%นสุทธิ 2,311,780,256        2,904,093,115        862,452,982           2,106,221,068        
กาํไรจากอตัราแลกเปลี/ยนที/ยงัไม่เกิดขึ4นจริง
   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 244,842,841           74,442,746             306,659,228           45,228,908             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 17,931,328,537      14,952,792,676      11,743,380,445      9,591,930,469        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 20,487,951,634      17,931,328,537      12,912,492,655      11,743,380,445      
-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี4
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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสิ'นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทั(วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ) งจดัตั+งและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมี Delta Electronics Inc. ซึ) งเป็นบริษทัที)จดทะเบียนจดัตั+งที)ประเทศไตห้วนั 
เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ที)อยู่ตามที)จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที) เลขที) 714 หมู่ 4 ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ รวมถึงการวิจยั
และพฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

 เมื)อวนัที) 24 กรกฎาคม 2538 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัฯ
เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

2.  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี+ จดัทาํขึ+นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี      
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัที)          
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที)บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี+  

 งบการเงินนี+ไดจ้ดัทาํขึ+นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื)นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

2.2.1 งบการเงินรวมนี+จดัทาํขึ+นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) (ซึ) งต่อไปนี+ เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษทัย่อย (ซึ) งต่อไปนี+ เรียกว่า “บริษัทย่อย”) 
ดงัต่อไปนี+  

  จดัตั+งขึ+นใน
ประเทศ 

อตัราร้อยละ 
ชื)อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ของการถือหุ้น 

   2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ 

DET International Holding Limited ธุรกิจลงทุน เกาะเคยแ์มน 100 100 
Delta Energy Systems (Switzerland) AG ธุรกิจลงทุน จาํหน่าย วจิยัและ

พฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 
สวติเซอร์แลนด์ 100 100 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                     
อีเลคโทรนิคส์ 

ไทย 100 100 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ธุรกิจลงทุนและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์ 

สิงคโปร์ 100 100 
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บริษทัยอ่ยที)บริษทัฯถือผา่น DET International Holding Limited มีดงัต่อไปนี+  

  จดัตั+งขึ+นใน
ประเทศ 

อตัราร้อยละของ 
ชื)อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ 

DET Logistics (USA) Corporation  จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สหรัฐอเมริกา 100 100 
DET Video Technology Limited ธุรกิจลงทุน เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. 
 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์              
อีเลคโทรนิคส์ 

สโลวาเกีย 100 100 

Delta Energy Systems (Germany) GmbH วจิยั พฒันา การตลาดและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

เยอรมนี 100 100 

Delta Energy Systems Property (Germany) GmbH 
(ถือหุ้นทั+งหมดโดย Delta Energy Systems 
(Germany) GmbH) 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ เยอรมนี 100 100 

Delta Energy Systems (India) Pvt. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                       
อีเลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

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

โรมาเนีย 100 100 

DET SGP Pte. Ltd. ธุรกิจลงทุน และใหบ้ริการดา้น
การตลาดและบริการหลงัการขาย 

สิงคโปร์ 100 100 

Delta India Electronics Pvt. Ltd. 
(ถือหุ้นทั+งหมดโดย DET SGP Pte. Ltd.) 

ผลิต การตลาดและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์              
อีเลคโทรนิคส์ 

อินเดีย - 100 

Delta Greentech International Holding Limited ธุรกิจลงทุน เกาะเคยแ์มน 100 100 
Delta Greentech International (Singapore) Pte. Ltd.  
(ถือหุ้นทั+งหมดโดย Delta Greentech 
International Holding Limited) 

ธุรกิจลงทุน สิงคโปร์ 100 100 

Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd.  
(ถือหุ้นทั+งหมดโดย Delta Greentech 
International (Singapore) Pte. Ltd.) 

ผลิต วจิยัและพฒันาและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

อินเดีย - 100 
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 บริษทัยอ่ยที)บริษทัฯถือผา่น Delta Energy Systems (Switzerland) AG มีดงัต่อไปนี+  

  จดัตั+งขึ+นใน
ประเทศ 

อตัราร้อยละของ 
ชื)อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Energy Systems (Czech republic), spol.s.r.o. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สาธารณรัฐเช็ก  100  100 
Delta Energy Systems (Spain) S.L. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สเปน  100  100 
Delta Energy Systems (France) S.A. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ ฝรั)งเศส  100  100 
Delta Energy Systems (Italy) s.r.l. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ อิตาลี  100  100 
Delta Energy Systems (Sweden) AB จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สวเีดน  100  100 
Delta Energy Systems (Finland) Oy ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์              

 อีเลคโทรนิคส์ 
ฟินแลนด์  100  100 

Delta Energy Systems (Poland) Sp.zo.o จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ โปแลนด์  100  100 
Delta Energy Systems LLC จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ รัสเซีย  100  100 

 บริษทัยอ่ยที)บริษทัฯถือผา่น Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. มีดงัต่อไปนี+  

  จดัตั+งขึ+นใน
ประเทศ 

อตัราร้อยละของ 
ชื)อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Energy Systems (Australia) Pty. Ltd. ใหบ้ริการดา้นการตลาดและบริการ
หลงัการขาย 

ออสเตรเลีย 100 100 

Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA  ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 
Delta Greentech (Netherlands) B.V.  
(ถือหุ้นทั+งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) 
Cooperaties UA) 

ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 

Delta Greentech Electronics Industry LLC  
(ถือหุน้ทั+งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

การตลาด และ การจาํหน่าย
ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

ตุรกี 100 100 

Delta Greentech (USA) Corporation  
 (ถือหุน้ทั+งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สหรัฐอเมริกา 100 100 

Delta Greentech (Brazil) S/A 
 (ถือหุน้ทั+งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                
อีเลคโทรนิคส์ 

บราซิล 100 100 

Delta Greentech (Curitiba) Limited  
 (ถือหุ้นทั+งหมดโดย Delta Greentech (Brazil) S/A) 

วศิวกรรม บราซิล 100 100 

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

อินเดีย 100 - 

Delta India Electronics Pvt. Ltd. ผลิต การตลาดและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 - 

Delta Electronics (Myanmar) Co., Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                
อีเลคโทรนิคส์ 

เมียนมาร์ 100 - 
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2.2.2 บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที)เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ
มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที)เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั)งการ
กิจกรรมที)ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั+นได ้

2.2.3 บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั+งแต่วนัที)บริษทัฯมีอาํนาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัที)บริษทัฯสิ+นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั+น 

2.2.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ+นโดยใชน้โยบายการบญัชีที)สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

2.2.5 สินทรัพยแ์ละหนี+ สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ) งจดัตั+งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยน ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยนถวัเฉลี)ยรายเดือน ผลต่างซึ) งเกิดขึ+นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดง
ไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที)เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการ
เปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.2.6 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัที)มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก
งบการเงินรวมนี+แลว้  

2.2.7 ที)ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เ มื) อว ันที)  30  มีนาคม 2558 มีมติให้ดํา เ นินการจัดตั+ ง                      
Delta Electronics (Myanmar) Co., Ltd. ที)ประเทศเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1.5 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ซึ) งถือหุ้นโดย Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ในอตัราร้อยละ 100 
ทั+งนี+  ไดจ้ดทะเบียนจดัตั+งบริษทัยอ่ยดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในระหวา่งปีปัจจุบนั 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที)เริ) มมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและที)จะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงันี+  

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที(เริ(มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ที)ออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ซึ) งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที)เริ)มในหรือหลงัวนัที) 1 มกราคม 2558 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ+นเพื)อให้มี
เนื+อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี+ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที)กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปลี)ยนแปลง
หลกัการสาํคญัซึ) งสามารถสรุปไดด้งันี+  
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที( 19 (ปรับปรุง 2557) เรื(อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี+ กาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นในขณะที)มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนก็ได ้  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปลี)ยนแปลงการรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในปีปัจจุบนัจากการทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื)นและบริษทัย่อยไดเ้ปลี)ยนแปลงการรับรู้ผลตอบแทนของสินทรัพยโ์ครงการในกาํไรหรือ
ขาดทุนจากเดิมที)คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสินทรัพยโ์ครงการมาเป็นอตัราเดียวกนักบัอตัรา
ที)ใชคิ้ดลดภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 ทั+งนี+บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํการปรับปรุงรายการของปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที)
จะนาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชน้โยบายบญัชีนี+มาตั+งแต่แรก ผล
สะสมของการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 10 เรื(อง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที) 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เกี)ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเนื+อหาเกี)ยวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมที)เดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) 27  
เรื) อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี+ เปลี)ยนแปลงหลกัการเกี)ยวกบัการ
พิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันี+ ผูล้งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการที)เขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที)เขา้
ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั)งการกิจกรรมที)ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั+น
ได้ ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ) งหนึ) งก็ตาม การ
เปลี)ยนแปลงที)สําคญันี+ ส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการที)เขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมา
จดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปลี)ยนแปลงหลกัการตามมาตรฐานฉบบันี+ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 11 เรื(อง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที) 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) 31 เรื)อง ส่วนไดเ้สียใน
การร่วมคา้ ซึ) งไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบันี+กาํหนดให้กิจการที)ลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาว่า
ตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอื)นในกิจการนั+นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุม
ร่วมกับผูล้งทุนรายอื)นในกิจการที)ถูกลงทุนนั+นแล้วให้ถือว่ากิจการนั+นเป็นการร่วมการงาน (Joint 
arrangement) หลงัจากนั+น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนั+นวา่เป็น 
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การดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการ
ลงทุนให้เหมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ให้กิจการ
รับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หนี+ สิน รายได ้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตาม
ส่วนที)ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงิน
ลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที)แสดงเงินลงทุนนั+นตามวิธีส่วนได้เสีย หรือ               
งบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานฉบบันี+ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 12 เรื(อง การเปิดเผยข้อมูลเกี(ยวกบัส่วนได้เสียในกจิการอื(น  

 มาตรฐานฉบบันี+ กาํหนดเรื) องการเปิดเผยข้อมูลที)เกี)ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษทัย่อย               
การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการที)มีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี+ จึงไม่มีผลกระทบ
ทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 13 เรื(อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบันี+ กาํหนดแนวทางเกี)ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที)เกี)ยวกบัการวดั
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี+ สินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานที)เกี)ยวขอ้งอื)น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั+นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี+และ
ใชว้ธีิเปลี)ยนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ)มใชม้าตรฐานนี+   

 มาตรฐานฉบบันี+ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที(จะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซึ) งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ
งบการเงินที)มีรอบระยะเวลาบญัชีที)เริ)มในหรือหลงัวนัที) 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ+นเพื)อให้มีเนื+อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื)อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
เมื)อนาํมาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลี(ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื(องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา

ถือปฏิบัติ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีที)สําคญัตามที)กล่าวใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เนื)องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบั
ปรับปรุงมาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  
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 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที)มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงันี+  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2557 

1 มกราคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2557 

1 มกราคม 
2557 

งบแสดงฐานะการเงิน      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ)มขึ+น 432 269 78 83 
กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรลดลง (432) (269) (78) (83) 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ+นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
กาํไรขาดทุน   
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ลดลง (เพิ)มขึ+น)  (19) 5 
กาํไรสุทธิเพิ)มขึ+น (ลดลง) (19) 5 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น   
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์เพิ)มขึ+น (144) - 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จลดลง (144) - 
กาํไรต่อหุ้น (บาท)   

กาํไรต่อหุน้ขั+นพื+นฐานเพิ)มขึ+น (ลดลง) (0.015) 0.004 

5. นโยบายการบัญชีที(สําคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื)อบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเสี)ยงและผลตอบแทนที)มีนยัสําคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้+อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้ที)ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ)ม สาํหรับสินคา้ที)ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เมื)อไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั+นความสาํเร็จของงาน 
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ดอกเบี�ยรับ 

ดอกเบี+ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที)แทจ้ริง 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั+ นที)มี     
สภาพคล่องสูง ซึ) งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที)ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั   
ในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื(น 

ลูกหนี+การคา้และลูกหนี+ อื)นแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึก
ค่าเผื)อหนี+สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที)อาจเกิดขึ+นจากการเก็บเงินจากลูกหนี+ ไม่ได้ ซึ) ง
โดยทั)วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี+  

5.4 สินค้าคงเหลอื 

สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ตํ)ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซึ) งใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง ตน้ทุนจริงดงักล่าว
หมายถึงตน้ทุนที)เกิดขึ+นในการผลิตทั+งหมดซึ)งรวมทั+งค่าใชจ่้ายการผลิตดว้ย 

วตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ)ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ)ง
ของต้นทุนการผลิตเมื)อมีการเบิกใช้ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซึ) งใกล้เคียงกับ
ตน้ทุนจริง 

5.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยที)แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื)อ      
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 เมื)อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ)งตอบแทนสุทธิที)ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพื(อการลงทุน 

 บริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเริ)มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนในราคาทุนซึ) งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนั+น จะบนัทึกตามราคาทุนหกัค่าเสื)อมราคาสะสมและค่าเผื)อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเสื) อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื)อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 3-32 ปี ค่าเสื)อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนจะถูกรับรู้ในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน 
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5.7 ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื(อมราคา 

 ที)ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื)อมราคาสะสม และหัก
ค่าเผื)อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื) อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี+  

อาคาร 10 - 50 ปี 
ค่าปรับปรุงที)ดิน 5 - 10 ปี 
เครื)องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 7 ปี 
แม่พิมพ ์ 2 - 5 ปี 
เครื)องติดตั+ง 5 ปี 
เครื)องตกแต่งและเครื)องใชส้าํนกังาน 5 ปี 
คอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี 
รถยนต ์ 5 ปี 

ค่าเสื)อมราคาจะถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื)อมราคาสาํหรับที)ดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื)อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน
จากการจาํหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื)อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการ
สินทรัพยน์ั+นออกจากบญัชี 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกต้นทุนเริ) มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามราคาทุน หลังจากการรับรู้
รายการครั+ งแรกจะแสดงมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื)อการ
ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั+น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที)มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งเป็นระบบตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั+น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื)อมี
ขอ้บ่งชี+วา่สินทรัพยน์ั+นเกิดการดอ้ยค่า โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ
วธีิการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ+นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีอายกุารใหป้ระโยชน์ดงันี+  

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

 สิทธิบตัร  20 ปี 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์    3 ปี 
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5.9 ค่าความนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ)มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ) งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที)สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที)ไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที)ไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการ
รวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนที)สูงกวา่นี+ เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื)อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปีหรือเมื)อใดก็ตามที)มีขอ้บ่งชี+ของการดอ้ยค่าเกิดขึ+น 

เพื)อทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมที)เกิดขึ+นจากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพย์
หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์)ก่อให้เกิดเงินสด ที)คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ)มขึ+นจากการรวมกิจการ 
และจะทาํการประเมินมูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที)
ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์)ก่อให้เกิดเงินสดตํ)ากวา่
มูลค่าตามบญัชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่
สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที(เกี(ยวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที)มีอาํนาจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากนี+ บุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที)มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซึ)งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยที)มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

5.11 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสกุลเงินบาท ซึ) งเป็นสกุลเงินที)ใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ส่วนรายการต่างๆของแต่ละกิจการที)รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน
ที)ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั+น  

รายการที)เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี)ยน ณ วนัที) เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี+ สินที)เป็นตวัเงินซึ) งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลี)ยน ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที)เกิดจากการเปลี)ยนแปลงในอตัราแลกเปลี)ยนจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที)ดิน อาคารและ
อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื)นของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งชี+ ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ    
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ดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเมื)อมูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ)ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั+น ทั+งนี+
มูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ที)กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที)
สะทอ้นถึงการประเมินความเสี)ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี)ยงซึ) งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์)กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที)ดีที)สุดซึ) งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ) งสะทอ้นถึงจาํนวนเงิน
ที)กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั+นผูซื้+อ
กบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี)ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูที้)ไม่มีความเกี)ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื"อ
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจดัตั' งกองทุนสํารองเลี' ยงชีพ ซึ" งประกอบด้วยเงินที"
พนักงานจ่ายสะสมและเงินที"บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเลี' ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินที"บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเลี'ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที"เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที"ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื"อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ" งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที"ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี"ยวชาญอิสระไดท้าํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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 หนี' สินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระ
ผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 

 ดอกเบี' ยสุทธิที" รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนประกอบด้วยต้นทุนดอกเบี' ยจากภาระผูกพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์สุทธิจากรายไดด้อกเบี'ยจากสินทรัพยโ์ครงการ ซึ" งคาํนวณโดยใชอ้ตัราเดียวกนักบัอตัราที"ใช้
คิดลดภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากการวดัมูลค่าภาระผกูพนัตาม
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลตอบแทนจากสินทรัพยโ์ครงการสุทธิจาก
รายไดด้อกเบี'ยจากสินทรัพยโ์ครงการจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 

5.14 ประมาณการหนี'สิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี+ สินไวใ้นบญัชีเมื)อภาระผกูพนัซึ) งเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดขึ+นแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื)อปลดเปลื+องภาระผูกพนันั+น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันั+นไดอ้ยา่งน่าเชื)อถือ 

5.15 ค่าใช้จ่ายในการวจัิยและพฒันา 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายจ่ายที)เกิดจากการวจิยัและพฒันาเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเมื)อเกิดรายการ 

5.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที)คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์)กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั)วคราวระหว่างราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหนี+ สิน ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี+ สินที)เกี)ยวขอ้ง
นั+น โดยใชอ้ตัราภาษีที)มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี+ สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั)วคราวที)ตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั)วคราวที)ใช้หักภาษี รวมทั+งผล
ขาดทุนทางภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าที)มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที)บริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที)จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั)วคราวที)ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ชน้ั+น 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกสิ+นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั+งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

5.17 สัญญาซื'อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 สัญญาซื+อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงไวใ้นงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี)ยนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของสัญญาซื+อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม  

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที)คาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที)จะตอ้งจ่ายเพื)อโอน
หนี+ สินให้ผูอื้)นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที)เกิดขึ+นในสภาพปกติระหว่างผูซื้+อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัที)วดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซื+อขายในตลาดที)มีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี+ สินซึ) งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)เกี)ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที)ไม่มีตลาดที)มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี+ สินที)มี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื+อขายในตลาดที)มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที)เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ขอ้มูลที)สามารถสังเกตไดที้)เกี)ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี+ สินที)จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั+นใหม้ากที)สุด  

 ลาํดบัชั+นของมูลค่ายติุธรรมที)ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี+ สินในงบการเงิน
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที)นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี+  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื+อขายของสินทรัพยห์รือหนี+ สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที)มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื)นที)สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี+ สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที)ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี)ยวกบักระแสเงินในอนาคตที)กิจการประมาณขึ+น  

 ทุกวนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ลาํดบัชั+นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี+ สินที)ถืออยู ่ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงานที)มีการ
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ+นประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที(สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื)องที)มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการดงักล่าวนี+ ส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินที)แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที)แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที)เกิดขึ+นจริง
จึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที)ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีที)สําคญัมี
ดงัต่อไปนี+  
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 ค่าเผื(อหนี'สงสัยจะสูญของลูกหนี' 

 ในการประมาณค่าเผื)อหนี+สงสัยจะสูญของลูกหนี+  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณผล
ขาดทุนที)คาดวา่จะเกิดขึ+นจากลูกหนี+แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี+ ที)
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที)เป็นอยูใ่นขณะนั+น เป็นตน้ 

 ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื(อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื)อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื)อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี)ยนแปลงเกิดขึ+น 

 นอกจากนี+  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ)ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั+น 
ในการนี+ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที)เกี)ยวขอ้งกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคต
ซึ)งเกี)ยวเนื)องกบัสินทรัพยน์ั+น 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที)ไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณกระแสเงินสดที)คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือ จากหน่วยของสินทรัพยที์)ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั+งการเลือกอตัราคิดลดที)เหมาะสมในการ
คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั+นๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมื)อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทั
ฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที)จะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ั+น ในการนี+
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที)คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี+ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ+นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ) งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั+น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ+นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี)ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 การประเมินภาษี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนี+ สินที)อาจจะเกิดขึ+นจากการถูกประเมินภาษี ซึ) งฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของการถูกประเมินภาษีแล้วและเชื)อมั)นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ+นจึงไม่ได้บนัทึก
ประมาณการหนี+ สินดงักล่าว ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการที(เกี(ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที)สําคญักบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั ซึ) งรายการ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงื)อนไขทางการคา้และเกณฑ์ที)ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือ
กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัเหล่านั+นตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี+   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2558 2557 2558 2557  

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 10,562 9,399 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซื+อวตัถุดิบ - - 62 59 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย - - 7 70 ตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - 239 277 ตามสัญญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม - - 972 1,232 ตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - - 31 42 ตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกบักจิการที(เกี(ยวข้องกัน     
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 1,668 1,377 1,285 1,255 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซื+อสินคา้และวตัถุดิบ 4,980 3,156 403 161 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 392 356 392 356 ตามสัญญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม 217 - 217 - ตามสัญญา 
ค่านายหนา้รับ 69 61 - - ตามสัญญา 
ค่าบริการรับ 345 266 - - ตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย 122 57 122 57 ตามสัญญา 

ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการที)เกี)ยวข้องกัน ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดงันี+  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนี'การค้า - กจิการที(เกี(ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8) 
บริษทัยอ่ย - - 2,802 2,464 
บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 520 420 356 343 

รวมลูกหนี+การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั  520 420 3,158 2,807 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เจ้าหนี'การค้า - กจิการที(เกี(ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16) 
บริษทัยอ่ย - - 19 27 
บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 1,219 810 63 28 

รวมเจา้หนี+การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั  1,219 810 82 55 

     
เงินทดรองจากกจิการที(เกี(ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16) 
บริษทัยอ่ย - - 232 112 
บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 319 66 291 25 

รวมเงินทดรองจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั  319 66 523 137 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ+นสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี+  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั+น 150 153 62 54 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 17 20 7 7 
ผลประโยชน์เมื)อถูกเลิกจา้งงาน 3 3 - - 
รวม 170 176 69 61 

8. ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื(น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนี+การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 
อายหุนี+คงคา้งนบัจากวนัที)ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 518 418 2,894 2,745 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 2 1 250 59 
   3 - 6 เดือน - 1 6 3 
   6 - 12 เดือน - - 8 - 
รวม 520 420 3,158 2,807 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนี+การคา้ - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั     
อายหุนี+คงคา้งนบัจากวนัที)ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,048 7,003 3,535 2,965 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 1,005 881 298 247 
   3 - 6 เดือน 93 55 1 - 
   6 - 12 เดือน 23 61 - 1 
   เกิน 12 เดือนขึ+นไป 90 44 - - 
รวม 9,259 8,044 3,834 3,213 
รวมลูกหนี+การคา้ 9,779 8,464 6,992 6,020 
หกั: ค่าเผื)อหนี+สงสัยจะสูญ (157) (131) (3) (1) 
รวมลูกหนี+การคา้ - สุทธิ 9,622 8,333 6,989 6,019 

ลูกหนี+ อื)น     

ลูกหนี+ อื)น 32 38 2 1 
รวมลูกหนี+ อื)น 32 38 2 1 
รวมลูกหนี+การคา้และลูกหนี+ อื)น - สุทธิ 9,654 8,371 6,991 6,020 

9. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคา้สาํเร็จรูป 3,661 2,863 (501) (475) 3,160 2,388 
งานระหวา่งทาํ 675 577 - - 675 577 
วตัถุดิบ 2,293 2,179 (386) (457) 1,907 1,722 
สินคา้ระหวา่งทาง 399 633 - - 399 633 
รวม 7,028 6,252 (887) (932) 6,141 5,320 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคา้สาํเร็จรูป 1,826 1,544 (132) (118) 1,694 1,426 
งานระหวา่งทาํ 552 495 - - 552 495 
วตัถุดิบ 1,451 1,471 (198) (268) 1,253 1,203 
สินคา้ระหวา่งทาง 167 186 - - 167 186 
รวม 3,996 3,696 (330) (386) 3,666 3,310 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื(น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีซื+อรอเรียกคืน 419 310 97 65 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 169 64 28 14 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 65 100 4 6 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 163 126 - - 
ลูกหนี+ตามสัญญาซื+อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 27) 13 15 2 - 

อื)น ๆ 37 54 11 11 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื)น 866 669 142 96 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที)แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี+  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 
 สกลุเงิน 2558 2557 2558 2557 

  (ลา้น) (ลา้น)   
DET International Holding Limited เหรียญสหรัฐฯ 264 264 9,450 9,450 
Delta Energy Systems (Switzerland) AG ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 20 20 2,415 2,415 
บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั บาท 190 190 190 190 
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เหรียญสหรัฐฯ 51 30 1,621 892 
รวม  13,676 12,947 
หกั: ค่าเผื)อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (2,196) (2,196) 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ  11,480 10,751 
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ในระหวา่งปี บริษทัฯไดล้งทุนเพิ)มใน Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจาํนวนเงินประมาณ 
20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 729 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื)อนาํไปลงทุนในบริษทัยอ่ยต่างๆ
ของ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. สําหรับใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย ซื+อที)ดิน สร้าง
อาคารสาํนกังาน และหอ้งปฏิบติัการวจิยัและพฒันา รวมถึงการจดัตั+งบริษทัยอ่ยในประเทศเมียนมาร์ 

ทั+งนี+การเพิ)มเงินลงทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของกลุ่มบริษทั 

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้สาํหรับปีสิ+นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

12. อสังหาริมทรัพย์เพื(อการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี+  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ที)ดินใหเ้ช่า อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558:    
ราคาทุน 44 247 291 
หกั ค่าเสื)อมราคาสะสม - (25) (25) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6) (30) (36) 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ (หมายเหตุ 27) 38 192 230 

    
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557:    
ราคาทุน 44 247 291 
หกั  ค่าเสื)อมราคาสะสม - (15) (15) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5) (26) (31) 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 39 206 245 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชื)อวา่ มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558    
ที)แสดงอยูใ่นงบการเงินมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  
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13. ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
   เครื)องจกัร   งานระหวา่ง    
 ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เครื)องติดตั+ง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อื)นๆ รวม 

ราคาทุน:           
31 ธนัวาคม 2557 511 2,945 6,514 1,154 1,271 32 516 473 13,416 
ซื+อเพิ)ม/รับโอน - 241 716 88 130 633 72 111 1,991 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - (46) (1,056) (97) (69) (555) (60) (90) (1,973) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5 5 (9) - - - (2) - (1) 
31 ธนัวาคม 2558 516 3,145 6,165 1,145 1,332 110 526 494 13,433 
ค่าเสื(อมราคาสะสม:           
31 ธนัวาคม 2557 - 636 5,471 1,072 867 - 468 351 8,865 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับปี - 70 482 82 68 - 38 29 769 
ค่าเสื)อมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (19) (1,047) (95) (69) - (60) (16) (1,306) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 3 (5) - 1 - (2) (1) (4) 
31 ธนัวาคม 2558 - 690 4,901 1,059 867 - 444 363 8,324 
ค่าเผื(อการด้อยค่า:           
31 ธนัวาคม 2557 - 163 11 - 15 - - 1 190 
บนัทึกเพิ)มขึ+นระหวา่งปี - 4 - - - - - - 4 
ลดลงระหวา่งปี - (27) - - - - - - (27) 
31 ธนัวาคม 2558 - 140 11 - 15 - - 1 167 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:           
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 511 2,146 1,032 82 389 32 48 121 4,361 
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 516 2,315 1,253 86 450 110 82 130 4,942 
ค่าเสื(อมราคาสําหรับปี 
ปี 2557 (552 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 776 
ปี 2558 (580 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 769 
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13. ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
   เครื)องจกัร   งานระหวา่ง    
 ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เครื)องติดตั+ง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อื)นๆ รวม 

ราคาทุน:           
31 ธนัวาคม 2556 523 3,031 6,462 1,147 1,254 77 561 478 13,533 
ซื+อเพิ)ม/รับโอน - 58 444 85 53 195 36 78 949 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (248) (75) (3) (240) (45) (59) (670) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12) (144) (144) (3) (33) - (36) (24) (396) 
31 ธนัวาคม 2557 511 2,945 6,514 1,154 1,271 32 516 473 13,416 
ค่าเสื(อมราคาสะสม:           
31 ธนัวาคม 2556 - 584 5,361 1,072 818 - 492 348 8,675 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับปี - 72 479 76 62 - 51 36 776 
ค่าเสื)อมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (3) (240) (73) - - (41) (12) (369) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (17) (129) (3) (13) - (34) (21) (217) 
31 ธนัวาคม 2557 - 636 5,471 1,072 867 - 468 351 8,865 
ค่าเผื(อการด้อยค่า:           
31 ธนัวาคม 2556 - 75 - - 15 - - 1 91 
บนัทึกเพิ)มขึ+นระหวา่งปี - 88 11 - - - - - 99 
31 ธนัวาคม 2557 - 163 11 - 15 - - 1 190 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:           
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2556 523 2,372 1,101 75 421 77 69 129 4,767 
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 511 2,146 1,032 82 389 32 48 121 4,361 
ค่าเสื(อมราคาสําหรับปี 
ปี 2556 (563 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 832 
ปี 2557 (552 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 776 
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13. ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เครื)องจกัร   งานระหวา่ง    
 ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เครื)องติดตั+ง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อื)นๆ  รวม 

ราคาทุน:           
31 ธนัวาคม 2557 313 1,398 5,235 1,140 967 28 216 121 9,418 
ซื+อเพิ)ม/รับโอน - 69 644 88 112 291 38 78 1,320 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - (46) (1,004) (97) (67) (235) (33) (85) (1,567) 
31 ธนัวาคม 2558 313 1,421 4,875 1,131 1,012 84 221 114 9,171 
ค่าเสื(อมราคาสะสม:                  
31 ธนัวาคม 2557 - 416 4,373 1,058 747 - 198 95 6,887 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับปี - 24 406 81 49 - 15 4 579 
ค่าเสื)อมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (19) (1,002) (95) (67) - (33) (14) (1,230) 
31 ธนัวาคม 2558 - 421 3,777 1,044 729 - 180 85 6,236 
ค่าเผื(อการด้อยค่า:          
31 ธนัวาคม 2557 - 163 11 - 15 - - 1 190 
บนัทึกเพิ)มขึ+นระหวา่งปี - 4 - - - - - - 4 
ลดลงระหวา่งปี - (27) - - - - - - (27) 
31 ธนัวาคม 2558 - 140 11 - 15 - - 1 167 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:                   
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 313 819 851 82 205 28 18 25 2,341 
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 313 860 1,087 87 268 84 41 28 2,768 
ค่าเสื(อมราคาสําหรับปี 
ปี 2557 (479 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 555 
ปี 2558 (513 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 579 
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13. ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เครื)องจกัร   งานระหวา่ง    
 ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เครื)องติดตั+ง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อื)นๆ  รวม 

ราคาทุน:           
31 ธนัวาคม 2556 313 1,372 5,033 1,119 916 71 222 122 9,168 
ซื+อเพิ)ม/รับโอน - 26 380 85 53 181 12 52 789 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (178) (64) (2) (224) (18) (53) (539) 
31 ธนัวาคม 2557 313 1,398 5,235 1,140 967 28 216 121 9,418 
ค่าเสื(อมราคาสะสม:                   
31 ธนัวาคม 2556 - 392 4,159 1,046 704 - 200 95 6,596 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับปี - 24 390 74 44 - 16 7 555 
ค่าเสื)อมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (176) (62) (1) - (18) (7) (264) 
31 ธนัวาคม 2557 - 416 4,373 1,058 747 - 198 95 6,887 
ค่าเผื(อการด้อยค่า:          
31 ธนัวาคม 2556 - 75 - - 15 - - 1 91 
บนัทึกเพิ)มขึ+นระหวา่งปี - 88 11 - - - - - 99 
31 ธนัวาคม 2557 - 163 11 - 15 - - 1 190 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:                   
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2556 313 905 874 73 197 71 22 26 2,481 
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 313 819 851 82 205 28 18 25 2,341 
ค่าเสื(อมราคาสําหรับปี  
ปี 2556 (487 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 559 
ปี 2557 (479 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 555 
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 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเครื)องจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหนึ)งซึ) งตดัค่าเสื)อมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื)อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 6,051 ลา้นบาท (2557: 6,276 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4,573 ลา้นบาท 2557: 4,958 ลา้นบาท) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื(น 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี+  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 
สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
อื)นๆ 

 
รวม 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ราคาทุน:      
31 ธนัวาคม 2557 1,082 238 9 1,329 79 
ซื+อเพิ)ม - 11 15 26 4 
ตดัจาํหน่าย - (4) - (4) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน 

103 (2) (1) 100 - 

31 ธนัวาคม 2558 1,185 243 23 1,451 83 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:      
31 ธนัวาคม 2557 544 199 3 746 71 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 56 24 19 99 6 
ตดัจาํหน่าย - (4) - (4) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน 

55 (1) (3) 51 - 

31 ธนัวาคม 2558 655 218 19 892 77 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:      
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 538 39 6 583 8 
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 530 25 4 559 6 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื(น (ต่อ) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 
สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
อื)นๆ 

 
รวม 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ราคาทุน:      
31 ธนัวาคม 2556 1,077 233 6 1,316 77 
ซื+อเพิ)ม - 26 4 30 2 
ตดัจาํหน่าย - (4) - (4) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน 

5 (17) (1) (13) - 

31 ธนัวาคม 2557 1,082 238 9 1,329 79 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:      
31 ธนัวาคม 2556 488 183 1 672 57 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 53 35 3 91 14 
ตดัจาํหน่าย - (4) - (4) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน 

3 (15) (1) (13) - 

31 ธนัวาคม 2557 544 199 3 746 71 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:      
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2556 589 50 5 644 20 
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 538 39 6 583 8 

15. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ+นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี+  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (229) (86) (15) (5) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของ

ปีก่อน (30) (11) (4) - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ)มขึ+น (ลดลง) (24) 25 - - 
หนี+ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ)มขึ+น (12) (14) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 20 1 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที(แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (275) (85) (19) (5) 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี+  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 6,989 6,028 6,322 5,193 
ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราภาษีเงินไดข้องประเทศไทย       
ร้อยละ 20  (1,398) (1,209) (1,264) (1,038) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (30) (11) (4) - 
ภาษีเงินไดที้)ไดรั้บยกเวน้ตามสิทธิประโยชนท์างภาษีที)
ไดรั้บจากรัฐบาล 1,359 1,049 1,285 1,051 

ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีของบริษทัยอ่ย
ในต่างประเทศ (27) (43) - - 

ผลกระทบจากผลขาดทุนสาํหรับปี (38) (28) - - 
ผลกระทบจากรายไดที้)ไดรั้บยกเวน้และค่าใชจ่้ายที)มีสิทธิ
หกัไดเ้พิ)มขึ+น - 65 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (49) - (24) - 
อื)นๆ (92) 92 (12) (18) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที(แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (275) (85) (19) (5) 

 อตัราภาษีที)มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงานของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอยูใ่นช่วงระหวา่ง      
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 40 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี+ สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี ณ วนัที)                      
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี+  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าเผื)อหนี+สงสัยจะสูญ 23 22 - - 
ค่าเผื)อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 91 67 - - 
โบนสัคา้งจ่าย 23 11 - - 
การรับประกนัสินคา้ 25 46 - - 
ภาษีเงินไดที้)ไดรั้บยกเวน้จากกิจการที)ไดรั้บการส่งเสริม 77 118 - - 
ขาดทุนทางภาษียกมา 5 8 - - 
อื)นๆ 49 45 - - 

รวม 293 317 - - 
     
หนี'สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื)อมราคาทางบญัชีและทางภาษี 69 57 - - 

รวม 69 57 - - 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชั)วคราวที)ใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวน 103 ลา้นบาท 805 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ ประมาณ 435 ลา้นบาท 57 ลา้นยโูร หรือ 
ประมาณ 2,237 ล้านบาท 17 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ หรือประมาณ 626 ล้านบาท และ 53 ล้านรูเบิล
รัสเซีย หรือ ประมาณ 28 ลา้นบาท (2557: 82 ลา้นบาท 758 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 390 ลา้นบาท              
60 ล้านยูโร หรือ ประมาณ 2,388 ล้านบาท 19 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ หรือประมาณ 642 ล้านบาท                  
57 ลา้นรูเบิลรัสเซีย หรือประมาณ 34 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเรอลับราซิล หรือประมาณ 14 ลา้นบาท) ที)บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื)องจากบริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ บริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัยอ่ยอาจไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
จากรายการผลแตกต่างชั)วคราวที)ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ช้ เนื)องจากบริษทัย่อยยงัไม่มี
กาํไรทางภาษีและไม่สามารถประมาณการประโยชน์ที)จะไดรั้บจากรายการผลแตกต่างชั)วคราวที)ใชห้กัภาษี
และขาดทุนทางภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ช ้

16. เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื(น 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เจา้หนี+การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 1,219 810 82 55 
เจา้หนี+การคา้ - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 5,187 4,750 4,126 3,838 
เงินทดรองจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 319 66 523 137 
เจา้หนี+ อื)น 599 458 527 379 
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,487 2,232 1,590 1,365 
เงินรับล่วงหนา้ 300 339 118 167 

รวมเจา้หนี+การคา้และเจา้หนี+ อื)น 10,111 8,655 6,966 5,941 

17. หนี'สินหมุนเวยีนอื(น 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เจา้หนี+ตามสัญญาซื+อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
(หมายเหตุ 27) 32 43 13 6 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที)จ่ายคา้งจ่าย 114 117 78 64 
ภาษีขายคา้งชาํระ 124 73 - - 
อื)น ๆ 251 69 18 31 

รวมหนี+ สินหมุนเวียนอื)น 521 302 109 101 

18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ) งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื)อออกจากงานแสดงได้
ดงันี+    

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์ (2,458) (2,263) (263) (228) 
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 1,009 929 - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                       

ณ วนัที( 31 ธันวาคม  (1,449) (1,334) (263) (228) 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี (2,263) (2,243) (228) (210) 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  (67) (56) (28) (20) 
ตน้ทุนดอกเบี+ย (49) (60) (14) (9) 
จาํนวนที)ลกูจา้งจ่ายสมทบ (14) (13) - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารอื)น ๆ นอกเหนือจากตน้ทุนการ
บริหารสินทรัพยโ์ครงการ (1) - - - 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนที)เกิดจากการเปลี)ยนแปลงขอ้สมมติทาง
การเงิน (80) (245) - - 

ส่วนที)เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (21) 20 - - 
ผลประโยชนที์)จ่ายในระหวา่งปี 109 123 7 11 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (72) 211 - - 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี (2,458) (2,263) (263) (228) 

 

การเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการแสดงไดด้งันี+  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 929 989 - - 
รายไดด้อกเบี+ยจากสินทรัพยโ์ครงการ 13 19 - - 
จาํนวนที)นายจา้งจ่ายสมทบ 20 17 - - 
จาํนวนที)ลกูจา้งจ่ายสมทบ 14 13 - - 
ผลประโยชนที์)จ่ายในระหวา่งปี (62) (72) - - 
ผลตอบแทนของสินทรัพยโ์ครงการซึ)งไม่รวม
จาํนวนที)รวมอยูใ่นดอกเบี+ยสุทธิที)เกิดจากหนี+ สิน 
(สินทรัพย)์ ผลประโยชนที์)กาํหนดไวสุ้ทธิ 9 54 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 86 (91) - - 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 1,009 929 - - 
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จาํนวนเงินของประเภทสินทรัพยที์)สาํคญัที)เป็นส่วนประกอบของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการมีดงันี+  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ตราสารหนี+  224 199 - - 
ตราสารทุน 216 196 - - 
อสังหาริมทรัพย ์ 404 380 - - 
อื)นๆ 165 154 - - 

ค่าใชจ่้ายเกี)ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งันี+  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  67 56 28 20 
ตน้ทุนดอกเบี+ย 49 60 14 9 
หกั: รายไดด้อกเบี+ยจากสินทรัพยโ์ครงการ (13) (19) - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารอื)น ๆ นอกเหนือจาก
ตน้ทุนการบริหารสินทรัพยโ์ครงการ 1 - - - 

รวมค่าใช้จ่ายที(รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 104 97 42 29 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี+ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
ตน้ทุนขาย 28 18 24 17 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 76 79 18 12 

บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น
จาํนวนประมาณ 79 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 9 ลา้นบาท) (2557: จาํนวน 70 ลา้นบาท      
งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 3 ลา้นบาท)  

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี)ยถ่วงนํ+ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 11-22 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ปี) (31 ธนัวาคม 2557: 11-24 ปี 
งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ปี) 
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สมมติฐานที)สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี+  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
อตัราคิดลด 0.8 - 8.0 1.3 - 8.0 4.3 4.3 
อตัราดอกเบี+ย                              1.0 1.3 - - 
อตัราการขึ+นเงินเดือนในอนาคต (ขึ+นกบัช่วงอาย)ุ  1.2 - 11.0 1.0 - 11.0 7.0 - 11.0 7.0 - 11.0 
อตัราการขึ+นเงินบาํนาญ 0.3 - 2.0 0.3 - 2.0 - - 
อตัราการเปลี)ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 
     (ขึ+นกบัช่วงอาย)ุ 

 
0.5 - 24.2 

 
0.5 - 24.2 

 
4.0 - 13.0 

 
4.0 - 13.0 

 

ผลกระทบของการเปลี)ยนแปลงสมมติฐานที)สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งันี+  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ)มขึ+น 
0.25%-1% 

ลดลง 
0.25%-1% 

 
เพิ)มขึ+น 1% 

 
ลดลง 1% 

อตัราคิดลด ลดลง  152 เพิ)มขึ+น 171 ลดลง  29 เพิ)มขึ+น  34 
อตัราดอกเบี+ย                              เพิ)มขึ+น  9 ลดลง  9 - - 
อตัราการขึ+นเงินเดือนในอนาคต (ขึ+นกบัช่วงอาย)ุ เพิ)มขึ+น  43 ลดลง  32 เพิ)มขึ+น  33 ลดลง  29 
อตัราการขึ+นเงินบาํนาญ เพิ)มขึ+น  69 ลดลง  63 - - 

 



32 

19. ประมาณการหนี'สิน 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การปรับ การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั  
 โครงสร้างองคก์ร สินคา้ หนี+ สินอื)น รวม สินคา้ รวม 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2556 28 194 215 437 68 68 
รับรู้เพิ)มระหว่างปี 2 194 65 261 106 106 
ลดลงระหว่างปี (10) (6) (19) (35) - - 
กลบัรายการระหว่างปี (1) (55) (154) (210) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุนจากอตัรา 
  แลกเปลี)ยนที)ยงัไม่เกิดขึ+นจริง (4) (9) (16) (29) 2 2 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2557 15 318 91 424 176 176 
รับรู้เพิ)มระหว่างปี 3 357 293 653 39 39 
ลดลงระหว่างปี (5) - (18) (23) - - 
กลบัรายการระหว่างปี (4) (204) (311) (519) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุนจากอตัรา 
  แลกเปลี)ยนที)ยงัไม่เกิดขึ+นจริง - 30 (4) 26 20 20 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2558 9 501 51 561 235 235 
       
ประมาณการหนี+ สินระยะสั+น 15 81 43 139 - - 
ประมาณการหนี+ สินระยะยาว - 237 48 285 176 176 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2557 15 318 91 424 176 176 
       
ประมาณการหนี+ สินระยะสั+น 9 134 13 156 - - 
ประมาณการหนี+ สินระยะยาว - 367 38 405 235 235 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2558 9 501 51 561 235 235 
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20. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ) งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี+จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

21. เงินปันผล 

 เงินปันผลที)ประกาศจ่ายในปี 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงันี+  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2557 ที)ประชุมสามญัผูถื้อหุน้             
เมื)อวนัที) 30 มีนาคม 2558 3,742 3.00 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2556 ที)ประชุมสามญัผูถื้อหุน้             
เมื)อวนัที) 31 มีนาคม 2557 3,368 2.70 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที)สาํคญัดงัต่อไปนี+  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื)นของพนกังาน 7,648 7,525 4,280 4,004 
วตัถุดิบใชไ้ปและค่าซื+อสินคา้สาํเร็จรูป 28,104 26,113 18,285 17,162 
การเปลี)ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (896) 509 (339) (58) 
ค่าเสื)อมราคา 779 789 579 555 
ค่านายหนา้จ่าย 464 453 399 427 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 27 46 239 277 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม 640 440 1,189 1,232 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 99 91 6 14 
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23. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดร้ับสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้งื)อนไขต่างๆ ที)กาํหนดไว ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ในประเทศไทยไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรที)มีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี+  

รายละเอยีด 

  บริษทัฯ บริษทัยอ่ยในประเทศไทย 

1. บตัรส่งเสริมเลขที) 1710(2)/2549 1541(2)/2552 1494(2)/2552 2061(1)/2553 1732(2)/2557 1158(2)/2558 1688(2)/2558 1813(2)/2554 1814(2)/2554 

2. เพื)อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต Electro-magnetic 
products 

ผลิต Electro-magnetic 
products 

ผลิต DC FAN ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม 
และชิ+นส่วนอีเลคโทรนิคส์

สาํหรับยานพาหนะ 

ผลิต Electro-magnetic 
products 

ผลิต Electro-magnetic 
products 

ผลิต DC FAN ผลิต Inverter ผลิตหลอดไฟฟ้า            
โคมไฟฟ้าและ                  

อุปกรณ์แสดงภาพ 
3. สิทธิประโยชนส์าํคญัที)ไดร้ับ          
3.1 ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที)ได้

จากการประกอบกิจการที)ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับ
ยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที)ไดร้ับการ
ส่งเสริมซึ) งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลไปรวม
คาํนวณเพื)อเสียภาษี 

8 ปี 7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

90,690,852 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

298,170,000 บาท) 

8 ปี 7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

124,000,000 บาท) 

5 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

155,000,000 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

200,000,000 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

182,000,000 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

199,000,000 บาท) 

3.2 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื)องจกัรตามที)
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ 

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.3 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที)
ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเพื)อใชใ้นการผลิตเพื)อการ
ส่งออก 

ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.4 ไดร้ับลดหยอ่นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที)
ไดร้ับจากการลงทุนในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติ
เป็นระยะเวลาหา้ปี นบัจากวนัที)พน้กาํหนดระยะเวลาการ
ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

3.5 ไดร้ับอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็น
สองเท่าของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นบัแต่
วนัที)เริ)มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั+น 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

3.6 ไดร้ับอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั+งหรือก่อสร้าง
สิ)งอาํนวยความสะดวกร้อยละยี)สิบหา้ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสื)อมราคาตามปกติ 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

4. วนัที)เริ) มใชบ้ตัรส่งเสริม 27 มกราคม 2552 4 มกราคม 2553 15 มีนาคม 2556 10 มกราคม 2558 ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ 

5. สิทธิและประโยชนเ์พิ)มเติม ไดร้ับประโยชนท์างภาษี
อากรเพิ)มเติมสาํหรับการ
ลงทุนเพื)อพฒันาทกัษะ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม 

ไดร้ับประโยชนท์างภาษี
อากรเพิ)มเติมสาํหรับการ
ลงทุนเพื)อพฒันาทกัษะ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม 

ไดร้ับประโยชนท์างภาษี
อากรเพิ)มเติมสาํหรับการ
ลงทุนเพื)อพฒันาทกัษะ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม 

- - - - - - 
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 รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกิจการที)ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับปีสิ+นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถสรุปไดด้งันี+  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 กิจการที)ไดรั้บการส่งเสริม กิจการที)ไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
งบการเงินเฉพาะกิจการ       
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 390 393 97 - 487 393 

รายไดจ้ากการส่งออก 31,241 29,490 96 164 31,337 29,654 

รวม 31,631 29,883 193 164 31,824 30,047 

 สิทธิพิเศษทางภาษีที)มีสาระสาํคญัที)บริษทัยอ่ยอื)นๆไดรั้บ มีดงันี+   

- Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศสโลวาเกียเมื)อ
วนัที) 22 ธนัวาคม 2549 สําหรับผลิตสินคา้ประเภท Power supply และ Solar inverter ภายใตเ้งื)อนไข
ที)กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นจาํนวนเงิน
รวมทั+งสิ+นประมาณ 6.2 ลา้นยโูรเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตั+งแต่ปี 2553 ซึ) งเป็นปีที)เริ)มประกอบกิจการ 

- Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดีย               
เมื)อวนัที) 1 เมษายน 2551 สําหรับผลิตสินคา้ประเภท Telecom Power Systems และ Un-interrupted 
Power Solutions ภายใตเ้งื)อนไขที)กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรที)ไดจ้ากการประกอบกิจการที)ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5 ปี
นบัแต่วนัที)เริ)มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั+นและไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับ
กิจการที)ไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 30 ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัที)พน้กาํหนด
ไดรั้บยกเวน้ภาษี 
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24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับปีสิ+นสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 ที)นําเสนอต่อประธานบริหารของกลุ่มบริษัทซึ) งเป็นผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปนี+  

    
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ 1) 

ส่วนงานการ 
จดัการพลงังาน 2) 

ส่วนงานสมาร์ท 
กรีนไลฟ์ 3) อื)น ๆ  งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายได ้           
รายไดจ้ากการขายและบริการ
ใหก้บัลูกคา้ภายนอก 32,050 30,464 13,015 12,061 318 568 1,555 978 46,938 44,071 

รวมรายได ้ 32,050 30,464 13,015 12,061 318 568 1,555 978 46,938 44,071 

            

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 6,436 6,005 880 946 (44) 30 (1,060) (1,573) 6,212 5,408 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ที)ไม่ไดปั้นส่วน:          
ดอกเบี+ยรับ         224 210 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี)ยน         412 231 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 3 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 192 
รายไดอื้)น 

 
 

 
 

 
   419 370 

ค่าใชจ่้ายอื)น 
 

 
 

 
 

   (239) (315) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

 
 

 
 

 
   (39) (73) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 2 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   6,989 6,028 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   (275) (85) 

กาํไรสาํหรับปี 
 

 
 

 
 

   6,714 5,943 

  
 

 
 

 
     

1) ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ (Power electronics segment) เป็นส่วนงานที)ทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายเพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับคอมพิวเตอร์ 

เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครื)องใชส้าํนกังาน เครื)องใชใ้นครัวเรือน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ที)ใชใ้นรถยนต ์โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ 

เพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภณัฑ ์DES ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ที)ใชใ้นรถยนต ์ พดัลมระบายความร้อน ตวัแปลงกระแส

ไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ที)ใชใ้นอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมถึงโซลินอยดแ์ละอีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ เป็นตน้ 

2) ส่วนงานการจดัการพลงังาน (Energy management segment) เป็นส่วนงานที)ทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายอุปกรณ์ระบบกาํลงัไฟฟ้าสาํหรับ

อุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม ระบบขอ้มูล และระบบเครือข่าย และ อุปกรณ์สาํหรับพลงังานทดแทน โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ เพาเวอร์ซิสเตม็สาํหรับ

งานระบบโทรคมนาคมและอุตสาหกรรม เครื)องสาํรองไฟฟ้า อุปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย ์และระบบอุตสาหกรรมอตัโนมติั เป็นตน้ 

3) ส่วนงานสมาร์ท กรีนไลฟ์ (Smart green life segment) เป็นส่วนงานที)ทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายอุปกรณ์เกี)ยวกบัระบบไฟ LED และผลิตภณัฑ์
จอแสดงภาพ 
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ข้อมูลเกี(ยวกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายได้จากลูกค้าภายนอกกาํหนดขึ'นตามสถานที(ตั'งของลูกค้า 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2558 2557 
สหรัฐอเมริกา 13,247 10,863 
อินเดีย 6,548 5,887 
จีน 5,491 6,433 
เยอรมนี 4,466 3,923 
ไตห้วนั 2,597 3,497 
ประเทศอื)นๆ 14,589 13,468 

รวม 46,938 44,071 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2558 2557 

(ไม่รวมเครื)องมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจากงาน และสิทธิตาม

สญัญาประกนัภยั) 

ไทย 2,838 2,421 
สโลวาเกีย 1,087 1,106 
อินเดีย 781 587 
เยอรมนี 448 482 
ประเทศอื)นๆ 577 593 
รวม 5,731 5,189 

25. กองทุนสํารองเลี'ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั+งกองทุนสํารองเลี+ยงชีพขึ+นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลี+ ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 7 ของ
เงินเดือน (2557: อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือน) กองทุนสํารองเลี+ ยงชีพนี+ บริหารโดย ธนาคารทหารไทย 
จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื)อพนักงานนั+นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
บริษทัฯ หรือเมื)อพนกังานนั+นไดรั้บการเลื)อนตาํแหน่งในระดบัผูจ้ดัการ ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯรับรู้เงิน
สมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 74 ลา้นบาท (2557: 68 ลา้นบาท) 

 กองทุนสํารองเลี+ยงชีพของบริษทัยอ่ย เป็นกองทุนที)จดัตั+งขึ+นตามนโยบายของบริษทัย่อยและเป็นไปตาม
กฎหมายของประเทศที)บริษทัยอ่ยนั+นดาํเนินกิจการอยู ่
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26. ภาระผูกพนัและหนี'สินที(อาจเกดิขึ'น 

26.1 ภาระผูกพนัเกี(ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าดําเนินงาน 

26.1.1 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที)สาํคญัเกี)ยวกบัการก่อสร้างอาคาร
จาํนวนประมาณ 3 ลา้นบาท และ 47 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 25 ลา้นบาท (2557: 6 ลา้นบาท) 
และการซื+ อเครื) องจักรและอุปกรณ์จาํนวนประมาณ 221 ล้านบาท 1 ล้านยูโรหรือประมาณ 44            
ลา้นบาท และ 57 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 31 ลา้นบาท (2557: 108 ลา้นบาท 0.1 ลา้นยโูรหรือ
ประมาณ 4 ลา้นบาท และ 5 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 2 ลา้นบาท)  

26.1.2 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที)สําคญัเกี)ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานจาํนวน
ประมาณ 2 ล้านโครนาสวีเดนหรือประมาณ 7 ล้านบาท 1 ล้านซลอตีโปแลนด์หรือประมาณ       
6 ล้านบาท 1 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์หรือประมาณ 28 ล้านบาท 57 ล้านรูปีอินเดียหรือ
ประมาณ 31 ลา้นบาท และ 2 ลา้นยโูร หรือประมาณ 97 ลา้นบาท (2557: 2 ลา้นโครนาสวีเดนหรือ
ประมาณ 7 ลา้นบาท 1 ลา้นซลอตีโปแลนด์หรือประมาณ 8 ลา้นบาท 1 ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์
หรือประมาณ 28 ล้านบาท 36 ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ 19 ล้านบาท และ 2 ล้านยูโร หรือ
ประมาณ 94 ลา้นบาท) 

26.2 ภาระคํ'าประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ+าประกนัซึ) งเกี)ยวเนื)องกบัภาระผูกพนับางประการตามปกติธุรกิจคงคา้ง
อยู ่ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 ดงัต่อไปนี+  

26.2.1 หนงัสือคํ+าประกนัที)ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงคา้งอยูป่ระมาณ 1,164 ลา้นบาท (2557: 
1,162 ลา้นบาท) (รวมหนงัสือคํ+าประกนัที)ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯให้แก่กรมสรรพากร
จาํนวนประมาณ 1,137 ลา้นบาท (2557: 1,135 ลา้นบาท) สาํหรับการถูกประเมินภาษี ตามที)กล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที) 26.3.1) 

26.2.2 หนงัสือคํ+าประกนัที)ออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงคา้งอยูป่ระมาณ 582 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 315 ล้านบาท 1 ล้านยูโร หรือประมาณ 43 ล้านบาท 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 33 ล้านบาท 0.2 ล้านเรอัลบราซิลหรือประมาณ 2 ล้านบาท 0.2 ล้านฟรังก์
สวติเซอร์แลนด ์หรือประมาณ 7 ลา้นบาท 0.5 ลา้นซลอตีโปแลนด์ หรือประมาณ 5 ลา้นบาท และ 
0.07 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 2 ลา้นบาท (2557: 466 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 240 
ลา้นบาท 1 ลา้นยโูร หรือประมาณ 56 ลา้นบาท 0.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 30 ลา้นบาท 
0.7 ลา้นเรอลับราซิลหรือประมาณ 9 ลา้นบาท 0.6 ลา้นซลอตีโปแลนด์ หรือประมาณ 6 ลา้นบาท 
และ 0.07 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 2 ลา้นบาท) 
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26.3 การถูกประเมินภาษี  

26.3.1 ก. ในปี 2549 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 
2540 ถึง 2543 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 740 ลา้นบาท (รวมเบี+ยปรับและเงินเพิ)ม) บริษทัฯ
ไดย้ื)นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร (“คณะกรรมการฯ”) 
และในระหวา่งปี 2554 คณะกรรมการฯดงักล่าวมีคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ให้ปรับลดจาํนวนเงิน
ลงเหลือประมาณ 734 ลา้นบาท (รวมเบี+ยปรับและเงินเพิ)ม) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื)น
ฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดังกล่าวของ
กรมสรรพากร และในระหว่างปี 2555 ศาลภาษีอากรกลางก็ได้มีค ําพิพากษาให้
กรมสรรพากรลดเฉพาะเบี+ ยปรับลงร้อยละ 50 (กล่าวคือ เบี+ ยปรับลดลงเหลือจาํนวน
ประมาณ 121 ลา้นบาท จากเดิมที)กรมสรรพากรคาํนวณไวที้) 241 ลา้นบาท) ส่วนคาํขออื)น
ของบริษัทฯศาลภาษีอากรกลางให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่เห็นด้วยกับ                      
คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงได้ยื)นอุทธรณ์คาํพิพากษาดังกล่าวต่อศาลฎีกา 
ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 ข. ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากร
สาํหรับปี 2544 ถึง 2547 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 401 ลา้นบาท (รวมเบี+ยปรับและเงินเพิ)ม) 
และบริษทัฯได้ยื)นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซึ) งใน
ระหวา่งปี 2556 คณะกรรมการฯมีคาํวนิิจฉยัใหย้กอุทธรณ์ทั+งหมดของบริษทัฯ ดงันั+น บริษทัฯ
ได้ยื)นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดังกล่าวของ
กรมสรรพากรและเมื)อวนัที) 24 มิถุนายน 2557 ศาลภาษีอากรกลางได้มีคาํพิพากษาให้
กรมสรรพากรลดเบี+ยปรับและเงินเพิ)มลงเหลือจาํนวนประมาณ 201 ลา้นบาท จากเดิมที)
กรมสรรพากรคาํนวณไวที้) 270 ลา้นบาท ส่วนคาํขออื)นของบริษทัฯศาลภาษีอากรกลางให้
ยกฟ้อง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่เห็นดว้ยกบัคาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ื)น
อุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

  อยา่งไรก็ตามทั+ง 2 กรณีขา้งตน้ ที)ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเชื)อวา่บริษทัฯจะชนะคดีใน
ที)สุด ดว้ยเหตุนี+บริษทัฯจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

 ค. ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากร
สําหรับปี 2548 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.96 ล้านบาท และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจ
เฉพาะสาํหรับปี 2548 จาํนวนประมาณ 0.06 ลา้นบาท (รวมเบี+ยปรับและเงินเพิ)ม) ซึ) งบริษทัฯ
ไดย้ื)นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยูใ่น
ระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  

  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯเชื)อว่าผลการประเมินดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทัฯ
อย่างเป็นสาระสําคญั บริษทัฯจึงมิไดบ้นัทึกสํารองสําหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้น
บญัชี 
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26.3.2   บริษทัย่อยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลสาํหรับปี 2546 - 2558 เป็นจาํนวนเงินรวมทั+งสิ+นประมาณ 78 ลา้นรูปีอินเดียหรือประมาณ 
42 ลา้นบาท และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสําหรับปี 2548 - 2557 เป็นจาํนวน
เงินประมาณ 459 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 248 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการอุทธรณ์ 
ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเชื)อวา่ผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั ดงันั+นบริษทัยอ่ยจึงมิได้
บนัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

27. ลาํดับชั'นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี+ สินบางรายการที)วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงตามระดับของข้อมูลที)ใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม (ดู             
หมายเหตุ 5.18) ไดด้งันี+  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที(วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สัญญาซื+อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 10) - 13 - 13 
     

หนี'สินที(วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สัญญาซื+อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 17) - 32 - 32 
     

สินทรัพย์ที(เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน (หมายเหตุ 12) - - 230 230 
     

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที(วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สัญญาซื+อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 10) - 2 - 2 
     

หนี'สินที(วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สัญญาซื+อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 17) - 13 - 13 
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28. เครื(องมือทางการเงิน 

28.1 นโยบายการบริหารความเสี(ยง 

 เครื)องมือทางการเงินที)สําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามที)นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที) 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื)องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี+การคา้ ลูกหนี+ อื)น เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั+น เจา้หนี+การคา้ และเจา้หนี+ อื)น บริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีความเสี)ยงที)เกี)ยวขอ้งกบัเครื)องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความ
เสี)ยงดงันี+  

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี) ยงด้านการให้สินเชื)อที) เกี)ยวเนื)องกับลูกหนี+ การค้าและลูกหนี+ อื)น           
ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี)ยงนี+ โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื)อที)เหมาะสม 
ดงันั+นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที)เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื)อ
ดงักล่าว นอกจากนี+ การให้สินเชื)อของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวั เนื)องจากบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ที)หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที)บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื)อคือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหนี+การคา้และลูกหนี+ อื)นที)แสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี)ยงจากอตัราดอกเบี+ ยที)สําคญัอนัเกี)ยวเนื)องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสั+น สินทรัพยแ์ละหนี+ สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี+ยที)ปรับ
ขึ+นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี+ยคงที)ซึ) งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 สินทรัพยแ์ละหนี+ สินทางการเงินที)สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี+ยและสําหรับสินทรัพยแ์ละ
หนี+ สินทางการเงินที)มีอตัราดอกเบี+ยคงที)สามารถแยกตามวนัที)ครบกาํหนด หรือวนัที)มีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบี+ยใหม่ (หากวนัที)มีการกาํหนดอตัราดอกเบี+ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี+  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบี+ยคงที) อตัราดอกเบี+ย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับขึ+นลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี+ย รวม อตัราดอกเบี+ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,990 - - 17,411 1,087 20,488 0.01 - 6.70 
ลกูหนี+การคา้และลูกหนี+ อื)น - - - - 9,654 9,654 - 
เงินฝากธนาคารที)มีภาระผกูพนั  73 - - - - 73 0.01 - 4.00 
รวม 2,063 - - 17,411 10,741 30,215  
        
หนี'สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม           
ระยะสั+นจากสถาบนัการเงิน 190 - - - - 190 1.03 

เจา้หนี+การคา้และเจา้หนี+ อื)น - - - - 10,111 10,111 - 
รวม 190 - - - 10,111 10,301  

        
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบี+ยคงที) อตัราดอกเบี+ย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับขึ+นลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี+ย รวม อตัราดอกเบี+ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 940 - - 16,098 893 17,931 0.01 - 8.00 
ลกูหนี+การคา้และลูกหนี+ อื)น - - - - 8,371 8,371 - 
เงินฝากธนาคารที)มีภาระผกูพนั  - - - - 77 77 - 
รวม 940 - - 16,098 9,341 26,379  
        
หนี'สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม       
ระยะสั+นจากสถาบนัการเงิน 250 - - - - 250 1.02 

เจา้หนี+การคา้และเจา้หนี+ อื)น - - - - 8,655 8,655 - 
รวม 250 - - - 8,655 8,905  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบี+ยคงที) อตัราดอกเบี+ย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับขึ+นลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี+ย รวม อตัราดอกเบี+ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 12,897 15 12,912 0.10 - 1.85 
ลกูหนี+การคา้และลูกหนี+ อื)น - - - - 6,991 6,991 - 

รวม - - - 12,897 7,006 19,903  

        

หนี'สินทางการเงิน        
เจา้หนี+การคา้และเจา้หนี+ อื)น - - - - 6,966 6,966 - 

รวม - - - - 6,966 6,966  

  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบี+ยคงที) อตัราดอกเบี+ย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับขึ+นลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี+ย รวม อตัราดอกเบี+ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 11,616 127 11,743 0.10 - 2.75 
ลกูหนี+การคา้และลูกหนี+ อื)น - - - - 6,020 6,020 - 

รวม - - - 11,616 6,147 17,763  

        

หนี'สินทางการเงิน        
เจา้หนี+การคา้และเจา้หนี+ อื)น - - - - 5,941 5,941 - 

รวม - - - - 5,941 5,941  
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 ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี)ยงจากอตัราแลกเปลี)ยนที)สําคญัอนัเกี)ยวเนื)องจากการซื+อหรือขายสินคา้ 
การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ และการลงทุนในบริษัทในต่างประเทศ ณ วนัที)                     
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี+ สินทางการเงินที)
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที)สาํคญัดงันี+  

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนี+ สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี)ยนเฉลี)ย                            

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐฯ 261 157 136 112 36.0886 32.9630 
ยโูร 15 23 5 3 39.4388 40.0530 
เยน 78 124 325 247 0.2996 0.2738 
ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ - - 1 - 36.3704 33.3016 
ซลอตีโปแลนด์ 6 5 1 1 9.3132 9.3164 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชต้ราสารอนุพนัธ์ที)บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่เหมาะสมเป็นเครื)องมือใน         
การบริหารความเสี)ยงนี+  ยกเวน้ความเสี)ยงจากอตัราแลกเปลี)ยนที)เกี)ยวเนื)องกบัการลงทุนในต่างประเทศ ซึ) ง
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่ผลกระทบที)มีต่องบการเงินไม่มีสาระสาํคญั 
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รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื)อบริหารความเสี)ยงจากอตัราแลกเปลี)ยนที)ยงัคงมีผลบงัคบั ณ วนัที)                       
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปนี+  

สัญญาซื'อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 
 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี)ยนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 123 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 35.42500 - 36.91000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2559 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวติเซอร์แลนด ์
16 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.98480 - 1.01800 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
มกราคม 2559 

   ยโูรต่อฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 3 ลา้นยโูร 1.07807 - 1.07930 ฟรังกส์วติเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม 2559 
   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.91800 - 2.92980 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2559 
   ยโูรต่อตุรกีลีร่า 2 ลา้นยโูร 3.18300 - 3.25850 ตุรกีลีร่าต่อยโูร มกราคม 2559 
   ซลอตีโปแลนดต่์อ                             

ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์
4 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 3.92300 - 3.96440 ซลอตีโปแลนดต่์อ  

 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์
มกราคม 2559 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 3.92640 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2559 
สัญญาซื'อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 66.78350 - 67.14500 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2559 
   ยโูรต่อฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 1 ลา้นยโูร 1.08450 ฟรังกส์วติเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม 2559 
   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 7 ลา้นยโูร 1.08720 - 1.09628 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2559 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.71290 - 0.73040 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 
มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2559 

 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 
 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี)ยนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 117 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.38000 - 33.44000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2558 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวติเซอร์แลนด ์
11 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.95760 - 0.98180 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
มกราคม 2558 

   ยโูรต่อฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 7 ลา้นยโูร 1.20080 - 1.20300 ฟรังกส์วติเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม 2558 
   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.25150 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2558 
   ยโูรต่อตุรกีลีร่า 2 ลา้นยโูร 2.80900 - 2.86300 ตุรกีลีร่าต่อยโูร มกราคม 2558 
   ซลอตีโปแลนดต่์อ                                

ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์
2 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 3.55600 - 3.63000 ซลอตีโปแลนดต่์อ  

 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์
มกราคม 2558 

   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 1 ลา้นยโูร 1.22050 - 1.25410 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2558 
สัญญาซื'อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 62.02000 - 64.45000 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2558 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.57720 - 2.70400 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2558 
   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 6 ลา้นยโูร 1.22510 - 1.25220 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2558 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.83840 - 0.87030 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 
มกราคม 2558 

   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.24300 - 2.33650 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2558 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวติเซอร์แลนด ์
1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.98510 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
มกราคม 2558 
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28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื(องมือทางการเงิน 

 เครื) องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั+ น เงินกู้ยืมมีอตัรา
ดอกเบี+ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี+ยในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื)องมือ
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที)แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ) งคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ) งขอ้มูลที)นาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลที)
สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที)เกี)ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี)ยนทนัที อตัราแลกเปลี)ยนล่วงหน้าของเงินตรา
ต่างประเทศและเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี+ ย เป็นตน้ บริษทัฯและบริษทัย่อยได้คาํนึงถึง
ผลกระทบของความเสี)ยงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

29. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที)สําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซึ) งโครงสร้างทุนที)
เหมาะสมเพื)อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับ                 
ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี+ สินต่อทุนเท่ากบั 0.43:1 (2557: 0.41:1)                  
และเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหนี+ สินต่อทุนเท่ากบั 0.25:1 (2557: 0.23:1) 

30. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี+ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื)อวนัที) 18 กุมภาพนัธ์ 2559 

 

 


