
 
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ              
บริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน                       
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ณรงค ์พนัตาวงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 27 เมษายน 2561 



บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที ่31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 มีนาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,832,552        17,319,878        12,489,625        11,885,686        
เงินลงทุนชัว่คราว 124,883             215,459             -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 10,352,423        10,468,271        8,779,998          9,197,469          
สินคา้คงเหลือ 5 7,994,866          7,684,004          4,930,441          4,635,795          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6 791,918             729,869             273,029             159,075             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 37,096,642        36,417,481        26,473,093        25,878,025        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั 49,797               46,513               -                         -                         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 712,019             592,673             -                         -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         10,772,803        10,677,635        
เงินจ่ายล่วงหนา้ซ้ือท่ีดิน 189,866             201,676             -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 187,902             210,034             -                         -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 7,284,721          7,302,021          4,269,175          4,205,593          
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 11 446,333             449,875             -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 12 511,924             525,022             2,689                 3,172                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 207,381             226,246             -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 54,745               46,085               1,540                 1,533                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,644,688          9,600,145          15,046,207        14,887,933        
รวมสินทรัพย์ 46,741,330        46,017,626        41,519,300        40,765,958        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที ่31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 มีนาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 215,275             228,666             -                         -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 11,021,815        10,480,407        8,247,010          7,930,674          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 47,938               77,353               -                         -                         
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 16 78,062               56,929               -                         -                         
หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
   จากการถูกประเมินภาษี 20.3.1 215,882             617,306             215,882             617,306             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14 228,280             238,994             68,435               77,267               
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 11,807,252        11,699,655        8,531,327          8,625,247          
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 135,456             113,269             -                         -                         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 1,318,074          1,337,174          278,112             271,391             
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 16 365,283             388,649             239,831             239,939             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,223                 5,157                 1,240                 1,101                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,824,036          1,844,249          519,183             512,431             
รวมหนีสิ้น 13,631,288        13,543,904        9,050,510          9,137,678          
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,259,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,259,000          1,259,000          1,259,000          1,259,000          
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,247,381,614 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,247,382          1,247,382          1,247,382          1,247,382          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,491,912          1,491,912          1,491,912          1,491,912          
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (1,004,027)         (1,004,027)         -                         -                         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 125,900             125,900             125,900             125,900             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 33,059,805        31,998,257        29,603,596        28,763,086        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,822,177)         (1,400,746)         -                         -                         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 33,098,795        32,458,678        32,468,790        31,628,280        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,247               15,044               -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 33,110,042        32,473,722        32,468,790        31,628,280        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 46,741,330        46,017,626        41,519,300        40,765,958        

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 12,528,364        12,127,241        9,017,683          8,685,642          
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 48,906               48,313               35,906               40,176               
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                         25,016               -                         -                         
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         -                         384,472             
   อ่ืน ๆ 121,140             75,574               57,111               33,258               
รวมรายได้ 12,698,410        12,276,144        9,110,700          9,143,548          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 9,797,218          8,909,012          6,968,699          6,292,515          
คา่ใชจ่้ายในการขาย 603,919             782,126             313,707             336,591             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 403,720             431,117             213,119             221,452             
คา่ใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 703,794             627,798             703,623             619,829             
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         479,911             
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 47,887               -                         69,392               62,661               
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 41,095               27,086               1,650                 3,026                 
รวมค่าใช้จ่าย 11,597,633        10,777,139        8,270,190          8,015,985          
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,100,777          1,499,005          840,510             1,127,563          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 20,694               -                         -                         -                         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,121,471          1,499,005          840,510             1,127,563          
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (4,819)                (9,805)                -                         -                         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,116,652          1,489,200          840,510             1,127,563          
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (62,346)              (140,708)           -                         (38,839)              
ก าไรส าหรับงวด 1,054,306          1,348,492          840,510             1,088,724          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (434,367)           (258,148)           -                         -                         
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนใน
   บริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 474                    -                         -                         -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ (433,893)           (258,148)           -                         -                         

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ 3,483                 7,742                 -                         -                         
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนใน
   บริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12,424               -                         -                         -                         
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ 15,907               7,742                 -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (417,986)           (250,406)           -                         -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 636,320             1,098,086          840,510             1,088,724          

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,058,065          1,348,492          840,510             1,088,724          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,759)                -                         

1,054,306          1,348,492          

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 640,117             1,098,086          840,510             1,088,724          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,797)                -                         

636,320             1,098,086          

ก าไรต่อหุ้น 18
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.85                   1.08                   0.67                   0.87                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ผลต่างจากการ ส่วนแบ่ง รวม ส่วนของผู ้
ส่วนเกินทุนจากการ แปลงค่างบการเงิน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบอ่ืน รวม มีส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ท่ีเป็นเงินตรา จากเงินลงทุน ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382              1,491,912              -                           125,900                 30,705,032            (1,679,136)                 -                                (1,679,136)             31,891,090            -                            31,891,090            
ก าไรส าหรับงวด -                            -                            -                           -                            1,348,492              -                                -                                -                            1,348,492              -                            1,348,492              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                           -                            7,742                     205,087                     -                                205,087                 212,829                 -                            212,829                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                           -                            1,356,234              205,087                     -                                205,087                 1,561,321              -                            1,561,321              
เงินปันผลจ่าย -                            -                            -                           -                            (3,742,145)             -                                -                                -                            (3,742,145)             -                            (3,742,145)             
รวม 1,247,382              1,491,912              -                           125,900                 28,319,121            (1,474,049)                 -                                (1,474,049)             29,710,266            -                            29,710,266            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
     เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                            -                            -                           -                            -                            (463,235)                    -                                (463,235)                (463,235)                -                            (463,235)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 1,247,382              1,491,912              -                           125,900                 28,319,121            (1,937,284)                 -                                (1,937,284)             29,247,031            -                            29,247,031            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382              1,491,912              (1,004,027)           125,900                 31,998,257            (1,461,410)                 60,664                       (1,400,746)             32,458,678            15,044                   32,473,722            
ก าไรส าหรับงวด -                            -                            -                           -                            1,058,065              -                                -                                -                            1,058,065              (3,759)                    1,054,306              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                           -                            3,483                     (434,329)                    12,898                       (421,431)                (417,948)                (38)                        (417,986)                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                           -                            1,061,548              (434,329)                    12,898                       (421,431)                640,117                 (3,797)                    636,320                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561 1,247,382              1,491,912              (1,004,027)           125,900                 33,059,805            (1,895,739)                 73,562                       (1,822,177)             33,098,795            11,247                   33,110,042            

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน รวม
และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382                 1,491,912                 125,900                    29,045,635               31,910,829               
ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                1,088,724                 1,088,724                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                1,088,724                 1,088,724                 
เงินปันผลจ่าย -                                -                                -                                (3,742,145)                (3,742,145)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 1,247,382                 1,491,912                 125,900                    26,392,214               29,257,408               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382                 1,491,912                 125,900                    28,763,086               31,628,280               
ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                840,510                    840,510                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                840,510                    840,510                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 1,247,382                 1,491,912                 125,900                    29,603,596               32,468,790               

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 1,116,652         1,489,200         840,510            1,127,563         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   ค่าเส่ือมราคา 294,576            233,235            223,004            182,212            
   ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 21,554              18,494              483                   441                   
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 14,365              (11,178)             1,228                2,000                
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 30,276              31,218              16,207              19,040              
   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
      จากการตดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีเสียหายและลา้สมยั (47,318)             (51,761)             (27,399)             (33,374)             
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 20,824              19,422              7,169                7,060                
   ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 17,319              33,721              10,700              8,340                
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (384,472)           
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        479,911            
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20,694)             -                        -                        -                        
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 172                   1,186                126                   795                   
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 111                   -                        -                        -                        
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 47,627              55,147              21,866              152,068            
   ดอกเบ้ียรับ (48,906)             (48,313)             (35,906)             (40,176)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,819                9,805                -                        -                        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1,451,377         1,780,176         1,057,988         1,521,408         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 24,527              629,401            335,681            (922)                  
   สินคา้คงเหลือ (293,820)           (407,927)           (283,454)           26,615              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (30,860)             (99,116)             (52,209)             (1,606)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (8,660)               (12,201)             (7)                      (46)                    
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 550,848            (646,012)           333,615            (411,020)           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,891)             (26,721)             (8,840)               (30,886)             
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (20,040)             (12,001)             (448)                  (2,306)               
   ประมาณการหน้ีสิน (754)                  (8,587)               -                        -                        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (8)                      (90)                    65                     -                        
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,661,719         1,196,922         1,382,391         1,101,237         
   รับดอกเบ้ีย 38,733              14,390              24,943              6,226                
   จ่ายดอกเบ้ีย (4,710)               (9,227)               -                        -                        
   จ่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี (401,424)           -                        (401,424)           -                        
   จ่ายภาษีเงินได้ (48,391)             (32,444)             (264)                  (37,354)             
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,245,927         1,169,641         1,005,646         1,070,109         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (3,284)               1,389                -                        -                        
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 90,576              168,035            -                        -                        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                        -                        (95,168)             (438,470)           
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (95,237)             -                        -                        -                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        883,467            
รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        384,472            
เงินจ่ายล่วงหนา้ซ้ือท่ีดิน -                        (209,400)           -                        -                        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (361,098)           (355,153)           (286,812)           (301,169)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,109                359                   100                   280                   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (27,224)             (15,692)             -                        -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (391,158)           (410,462)           (381,880)           528,580            
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (13,391)             (138,000)           -                        -                        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (13,391)             (138,000)           -                        -                        
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (305,559)           (241,512)           -                        -                        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิก่อนผลกระทบ
   ของอัตราแลกเปลีย่น 535,819            379,667            623,766            1,598,689         
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (23,145)             (59,204)             (19,827)             (38,707)             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 512,674            320,463            603,939            1,559,982         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 17,319,878       19,685,363       11,885,686       12,184,018       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวดท่ีถูก
   จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                        (1,026,958)        -                        -                        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 17,832,552       18,978,868       12,489,625       13,744,000       

-                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการใน                          
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) โดยใช้เกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ทั้งน้ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม
บริษทัในระหวา่งงวด ดงัน้ี 

1. บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยทางออ้มในอตัราร้อยละ 100 คือ Delta Greentech International 
Holding Limited ไดเ้ลิกกิจการและช าระบญัชีแลว้ 

2. เม่ือวนัท่ี  4 เมษายน 2560 Delta Greentech (Netherlands) B.V. ได้ซ้ือเงินลงทุนใน Eltek s.r.o. จ านวน                        
ร้อยละ 100 โดยมีมูลค่าประมาณ 22 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และบริษทัฯไดร้วมงบการเงินของ Eltek s.r.o. 
ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2560 ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เช่ือวา่รายการซ้ือ
กิจการ Eltek s.r.o โดย Delta Greentech (Netherlands) B.V. ถือเป็นการรวมธุรกิจ เน่ืองจากสินทรัพย์ท่ี
ได้มาและหน้ีสินท่ี รับมานั้ นประกอบกันข้ึนเป็นธุรกิจ และ Delta Greentech (Netherlands) B.V.                             
มีอ านาจในการควบคุม Eltek s.r.o ตามค านิยามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
เร่ือง การรวมธุรกิจ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตอ้งประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ
ท่ีซ้ือมา ณ วนัท่ีซ้ือในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับจากวนัท่ีซ้ือ 
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Eltek s.r.o และต้องปรับยอ้นหลังประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือเพื่อสะท้อนผลของข้อมูล
เพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ 

ในระหว่างไตรมาสปัจจุบนั การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา                      
ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน (4 เมษายน 2560) ไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ โดยมีรายละเอียดของมูลค่ายุติธรรมของ
ธุรกิจท่ีซ้ือมา ณ วนัท่ีซ้ือ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี* 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40 40 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 137 137 
สินคา้คงเหลือ 222 222 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 183 183 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 534 278 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 132 2 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 54 87 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (523) (523) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (217) (217) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (26) - 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 536 209 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 100  
สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพยสุ์ทธิ 536  
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 222  

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 758  

*   ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินว่ามูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ Eltek s.r.o. ณ วนัท่ี                                 
31 มีนาคม 2560 และ ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2560 (วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน) ไม่แตกต่างกนัอย่างเป็นสาระส าคญั จึงถือว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของ Eltek s.r.o. ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนมีมูลค่าเท่ากบั
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ Eltek s.r.o. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  

ทั้งน้ี ภายในช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าดงักล่าว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ี รับมา จึงได้ท าการปรับย้อนหลัง                           
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ี 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี                     
31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบแสดงฐานะการเงินรวมเพิ่มขึน้ (ลดลง)  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (35) 

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ (หมายเหตุ 11) 35 

รายการปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 
เน่ืองจาก Delta Greentech (Netherlands) B.V. เร่ิมมีอ านาจควบคุม Eltek s.r.o. ตั้ งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 
2560 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับ                         
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการ
ตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ 
และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการ
พิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

3. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซ่ึง
รายการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 2,969 3,335 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ - - 46 24 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย - - 43 69 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย - - 318 305 ตามสญัญา 
รายไดเ้งินปันผล - - - 384 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 883 ตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 240 - 1 - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 8 - 8 - ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย 31 - 31 - ตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 1,519 391 706 360 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 968 1,129 88 65 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 122 131 122 131 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย 196 167 196 167 ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ 17 47 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 44 113 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย 38 45 38 45 ตามสญัญา 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี                  
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลกูหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 3,823 4,230 
บริษทัร่วม 284 480 - 1 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 1,103 716 594 439 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,387 1,196 4,417 4,670 

เงนิทดรองแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 2 4 

รวมเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 2 4 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย - - 22 18 
บริษทัร่วม 2 6 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 874 792 81 72 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  876 798 103 90 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย - - 168 279 
บริษทัร่วม 39 33 38 33 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 304 180 279 159 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 343 213 485 471 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 33 37 13 11 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 4 1 1 
รวม 35 41 14 12 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,337 1,163 3,872 3,929 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 50 17 544 725 
   3 - 6 เดือน - 16 1 16 
รวม 1,387 1,196 4,417 4,670 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,681 7,856 3,738 3,885 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 866 975 333 354 
   3 - 6 เดือน 77 101 12 16 
   6 - 12 เดือน 63 41 10 8 
   เกิน 12 เดือนข้ึนไป 29 29 2 - 
รวม 8,716 9,002 4,095 4,263 
รวมลูกหน้ีการคา้ 10,103 10,198 8,512 8,933 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (113) (99) (14) (13) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9,990 10,099 8,498 8,920 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 2 4 
ลูกหน้ีอ่ืน 362 369 280 273 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 362 369 282 277 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10,352 10,468 8,780 9,197 
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5. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับ      
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 859 342 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มระหวา่งงวด 45 16 
หกั:  กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้ 

 คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด (15) - 
หกั: โอนกลบัการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น                       
    มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการตดัจ าหน่ายสินคา้ 
            ท่ีเสียหายและลา้สมยัในระหวา่งงวด                             (47) (27) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 842 331 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 267 184 110 65 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 208 262 34 25 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 69 58 9 8 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 103 116 - - 
ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 22) 84 61 77 30 

อ่ืน ๆ 61 49 43 31 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 792 730 273 159 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

7.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
    (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Delta Energy Systems (Switzerland) AG 
  (ถือหุ้นโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

ธุรกิจลงทุน จ าหน่าย วิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

สวิตเซอร์แลนด ์ 49 49 448 448 602 571 

Delta Greentech Electronics Industry LLC  
  (ถือหุ้นโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

การตลาดและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์ 

ตุรกี 49 49 117 21 116 18 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน     (6) 3 (6) 4 
รวม     559 472 712 593 

7.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรและส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไรจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 2561 2560 2561 2560 

Delta Energy Systems (Switzerland) AG 18 - 13 - 
Delta Greentech Electronics Industry LLC 3 - - - 

รวม 21 - 13 - 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการตามราคาทุน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั ราคาทุน 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้) 
DET International Holding Limited 9,450 9,450 
บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  200 200 
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 2,267 2,172 
รวม 11,917 11,822 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,144) (1,144) 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 10,773 10,678 

เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหล้งทุนเพิ่มใน Delta 
Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจ านวนเงินประมาณ 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ     
95 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปลงทุนใน Delta Greentech Electronics Industry LLC ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วม ส าหรับใชร้องรับการขยายธุรกิจ ทั้งน้ีการเพิ่มเงินลงทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทั 

 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561          
(31 มีนาคม 2560: บริษัทฯได้รับเงินปันผลจาก Delta Energy Systems (Switzerland) AG จ  านวน  384                 
ลา้นบาท ก่อนท่ีจะขายเงินลงทุนจ านวนร้อยละ 51 ใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง)  

9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดินใหเ้ช่า 
อาคารส านกังาน

ใหเ้ช่า รวม 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 37 173 210 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (2) (2) 
โอนออกจากการเปล่ียนประเภทการใชสิ้นทรัพย ์ 
   (หมายเหตุ 10) 

(4) (13) (17) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (3) (3) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561  33 155 188 
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10. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 7,302 4,206 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 361 286 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (5) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (293) (223) 
โอนเขา้จากการเปล่ียนประเภทการใชสิ้นทรัพย ์(หมายเหตุ 9) 17 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (97) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 7,285 4,269 

11. ค่าความนิยมในการรวมกจิการ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมในการรวมกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 415 
รายการปรับปรุงการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ     
บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 1.2) 35 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 - หลงัการปรับปรุง 450 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561 446 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 525 3 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือระหวา่งงวด 27 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (22) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (18) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 512 3 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 876 798 103 90 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,774 5,886 5,657 5,060 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 343 213 485 471 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 655 923 595 871 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,980 2,024 1,313 1,289 
เงินรับล่วงหนา้ 394 636 94 150 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11,022 10,480 8,247 7,931 
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14. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
(หมายเหตุ 22) 3 5 - - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 133 116 48 65 
ภาษีขายคา้งช าระ 58 63 - - 
อ่ืน ๆ 34 55 20 12 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 228 239 68 77 

15. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,337 271 
บวก: รับรู้เพ่ิมระหวา่งงวด 18 7 
หกั: ลดลงระหวา่งงวด (20) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (17) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 1,318 278 
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16. ประมาณการหนีสิ้น 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั  
 สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม สินคา้ รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 410 36 446 240 240 
รับรู้เพ่ิมระหวา่งงวด 81 3 84 17 17 
ลดลงระหว่างงวด - (1) (1) - - 
กลบัรายการระหวา่งงวด (63) (4) (67) (6) (6) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (19) - (19) (11) (11) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 409 34 443 240 240 

      
ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 49 8 57 - - 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 361 28 389 240 240 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 410 36 446 240 240 

      
ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 71 7 78 - - 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 338 27 365 240 240 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 409 34 443 240 240 

 การรับประกนัสินค้า 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับการรับประกนัสินคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยอา้งอิงจาก
ขอ้มูลการซ่อมแซมและรับคืนสินคา้ท่ีขายในอดีตกบัปริมาณการขายสินคา้แต่ละประเภทท่ีมีการรับประกนัใน
ปัจจุบนั 

17. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด (26) (116) - (39) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (19) (34) - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (22) 8 - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5 1 - - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (62) (141) - (39) 
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18. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

19. ส่วนงานด าเนินงาน 

ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                              
31 มีนาคม 2561 และ 2560 ท่ีน าเสนอต่อประธานบริหารของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

    
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์  

ส่วนงานระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ส่วนงานระบบ
อตัโนมติั อ่ืน ๆ  งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได ้           
รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บั
ลูกคา้ภายนอก 9,276 8,297 2,735 3,188 452 514 65 128 12,528 12,127 

รวมรายได ้ 9,276 8,297 2,735 3,188 452 514 65 128 12,528 12,127 

            
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,154 1,378 122 276 22 12 (279) (289) 1,019  1,377 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน: 

 
 

 
 

 
     

ดอกเบ้ียรับ 
 

 
 

 
 

   49 48 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
 

 
 

 
   - 25 

รายไดอ่ื้น 
 

 
 

 
 

   121 76 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน         (48) - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 
 

 
 

 
   (41) (27) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   21 - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
 

 
 

 
 

   (5) (10) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   1,116 1,489 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   (62) (141) 

ก าไรส าหรับงวด 
 

 
 

 
 

   1,054 1,348 
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20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

20.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าด าเนินงาน 

20.1.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีส าคญัเก่ียวกบัการซ้ือเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์จ านวนประมาณ 175 ลา้นบาท 1 ลา้นยูโรหรือประมาณ 41 ลา้นบาท และ 33 ลา้นรูปี
อินเดีย หรือประมาณ 16 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 171 ลา้นบาท 2 ล้านยูโรหรือประมาณ 75 
ล้านบาท และ 19 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 9 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 175 ล้านบาท                    
31 ธนัวาคม 2560: 171 ลา้นบาท) 

20.1.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีส าคญัท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
  จ่ายช าระ 

 
สกลุเงิน 

 
จ านวนเงิน ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 (ลา้น)    
รูปีอินเดีย 54 11 8 6 
ยโูร 3 76 39 1 

 รวม 87 47 7 

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  จ่ายช าระ 
 

สกลุเงิน 
 

จ านวนเงิน ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 (ลา้น)    
รูปีอินเดีย 60 12 12 7 
ยโูร 4 84 55 1 

 รวม 96 67 8 
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20.2 ภาระค า้ประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนับางประการตามปกติธุรกิจ
คงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ดงัต่อไปน้ี 

20.2.1 หนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯคงค้างอยู่ประมาณ 684 ล้านบาท                     
(31 ธันวาคม 2560: 684 ล้านบาท) (รวมหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
ให้แก่กรมสรรพากรจ านวนประมาณ 656 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 656 ลา้นบาท) ส าหรับ
การถูกประเมินภาษี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 20.3.1) 

20.2.2 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงคา้งอยูป่ระมาณ 840 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 402 ล้านบาท 0.3 ล้านยูโร หรือประมาณ 13 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 810 ล้านรูปี
อินเดีย หรือประมาณ 412 ลา้นบาท 0.3 ลา้นยโูร หรือประมาณ 14 ลา้นบาท) 

20.3 การถูกประเมินภาษี  

20.3.1 ก. ในปี 2555 บริษทัฯไดรั้บหนังสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 
2544 ถึง 2547 เป็นจ านวนเงินประมาณ 401 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และบริษทัฯ
ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซ่ึงในระหว่างปี 2556 
คณะกรรมการฯมีค าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ทั้งหมดของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อ
ศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากรและเม่ือ
วนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้ค าพิพากษาใหก้รมสรรพากรลดเบ้ียปรับและ
เงินเพิ่มลงเหลือจ านวนประมาณ 201 ล้านบาท จากเดิมท่ีกรมสรรพากรค านวณไวท่ี้ 270                       
ลา้นบาท ส่วนค าขออ่ืนของบริษทัฯ ศาลภาษีอากรกลางให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ                         
ไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อ
ศาลฎีกา  

  เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้ยกค าฟ้องท่ีบริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาล
ฎีกาให้มีการพิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีของกรมสรรพากรส าหรับปี 2544 ถึง 2547 
ส่งผลให้บริษทัฯตอ้งช าระภาษีรวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มดงักล่าวให้แก่กรมสรรพากรจ านวน 
401 ล้านบาท ซ่ึงในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดจ่้ายช าระภาษีรวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม
ดงักล่าวใหแ้ก่กรมสรรพากรเรียบร้อยแลว้ 

 ข. ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บหนังสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 
2548 เป็นจ านวนเงินประมาณ 1.96 ลา้นบาท และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี 
2548 จ  านวนประมาณ 0.06 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัค าอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการ
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พิจารณาของคณะกรรมการฯ และในปี  2559 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได ้                  
นิติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 2549 เป็นจ านวนเงินประมาณ 169 ลา้นบาท (รวมเบ้ีย
ปรับและเงินเพิ่ม) และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี 2549 จ  านวนประมาณ 2 
ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัค าอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ค. เม่ือว ันท่ี  23 สิงหาคม 2560 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษี เงินได้นิ ติบุคคลจาก
กรมสรรพากรส าหรับปี 2550 เป็นจ านวนเงินประมาณ 79 ลา้นบาท และ หนังสือประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี 2550 จ  านวนประมาณ 3 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม)                                 
ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบัน                                     
ค าอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  

 อย่างไรก็ตามทั้ ง 2 กรณีขา้งต้น (ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นข้อ ข และ ค) บริษทัฯได้บันทึกส ารอง
หน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีดงักล่าวจ านวนประมาณ 216 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 
โดยแสดงอยู่ภายใตร้ายการ “หน้ีสินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมิน
ภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน  

20.3.2 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินได ้                  
นิติบุคคลส าหรับปี 2546 - 2558 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 145 ล้านรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 69 ล้านบาท และได้ถูกประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตส าหรับปี 2548 - 2560 
เป็นจ านวนเงินประมาณ 314 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 150 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่ง
การอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั ดังนั้ น                     
บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกส ารองส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

21. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เหรียญสหรัฐฯ 184 172 181 153 291 288 167 144 
ยโูร 4 2 2 2 4 2 6 6 
เยน 128 139 324 320 122 139 324 320 
โครูนาเช็ก 22 26 - - 22 26 - - 
ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ - - 1 1 - - 1 1 
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(หน่วย: บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สกลุเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี  

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เหรียญสหรัฐฯ 31.2318 32.6809 
ยโูร 38.4394 39.0273 
เยน 0.2939 0.2898 
โครูนาเช็ก 1.5129 1.5260 
ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 32.6866 33.4067 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใช้ตราสารอนุพนัธ์ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาว่าเหมาะสมเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ียงัมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 140 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.1150 - 32.7700 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - กรกฎาคม 2561 
   ยโูรต่อรูเบิลรัสเซีย 1 ลา้นยโูร 70.2302 รูเบิลรัสเซียต่อยโูร เมษายน 2561 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 65.1837 - 65.5862 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - พฤษภาคม 2561 
   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 12 ลา้นยโูร 1.2303 - 1.2461 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร เมษายน 2561 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.7748 - 0.7819 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 
เมษายน 2561 

   เยนต่อบาท 60 ลา้นเยน 0.2883 - 0.2992 บาทต่อเยน เมษายน - พฤษภาคม 2561 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 155 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.5220 - 33.5250 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2561 
   ยโูรต่อรูเบิลรัสเซีย 1 ลา้นยโูร 69.3625 รูเบิลรัสเซียต่อยโูร มกราคม 2561 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 64.3700 - 65.1253 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2561 
   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 12 ลา้นยโูร 1.1785 - 1.1933 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2561 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.7526 - 0.7590 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 
มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2561 

   เยนต่อบาท 45 ลา้นเยน 0.2918 - 0.2919 บาทต่อเยน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 122 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.1150 - 32.7700 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - กรกฎาคม 2561 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เยนต่อบาท 60 ลา้นเยน 0.2883 - 0.2992 บาทต่อเยน เมษายน - พฤษภาคม 2561 
  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 116 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.5220 - 33.1600 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2561 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เยนต่อบาท 45 ลา้นเยน 0.2918 - 0.2919 บาทต่อเยน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2561 

22. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ี
มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ใชว้ธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของ
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการ
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า
ยติุธรรมไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 84 - 84 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 14) - 3 - 3 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 61 - 61 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 14) - 5 - 5 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 77 - 77 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 30 - 30 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตรา
ต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

23.1  เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ าปี 2561 ไดมี้มติอนุมติัการจ่าย                   
เงินปันผลส าหรับปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 2.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,744 ลา้นบาท 

23.2   เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซ่ึงบริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุน                          
จดทะเบียนจ านวน 200 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท) เป็นจ านวน 206 ลา้นบาท 
(หุ้นสามญั 20,600,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 600,000 หุ้น มูลค่า     
หุ้นละ 10 บาท จ าหน่ายให้กับผู ้ถือหุ้นเดิม ซ่ึ งเม่ือว ันท่ี  4 เมษายน 2561 บริษัท เดลต้า กรีน                
อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในอตัราร้อยละ 100 ของมูลค่าท่ีตราไว ้
หรือจ านวน 6 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 


