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

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)                            
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561                        
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี                   
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
เฉพาะของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                           
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ         
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้                                 
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีท่ีส าคญัยิง่รายการหน่ึงของบริษทัฯ เน่ืองจากจ านวนรายไดท่ี้บนัทึก
ในบญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก าไรขาดทุนประจ าปีของบริษทัฯ ประกอบกบับริษทัฯมีลูกคา้จ านวนมากราย
ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้
ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ ทั้งน้ีเพื่อใหแ้น่ใจวา่
รายไดจ้ากการขายสินคา้ถูกรับรู้ในบญัชีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการท าความเขา้ใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ                       
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี                              
และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกใหแ้ก่ลูกคา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี และท าการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายเพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึน                    
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 10 จ าเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก ประกอบกบัสินคา้คงเหลือของบริษทัฯเป็นสินคา้
ประเภทเทคโนโลยรีะดบัสูงซ่ึงโดยทัว่ไปจะลา้สมยัเร็วกวา่สินคา้ประเภทอ่ืน ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบั
มูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบ
การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้และไดป้ระเมินวธีิการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯใช้
ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอในการใชเ้กณฑด์งักล่าว และวเิคราะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูลอายขุองสินคา้คงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มี                                                    
การหมุนเวยีนท่ีชา้กวา่ปกติ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจาก                                       
การขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้ 

การด้อยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบัตร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของค่าความนิยมและสิทธิบตัรเป็นจ านวน 438 
ลา้นบาท และ 316 ลา้นบาท ตามล าดบั ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและ
สิทธิบตัรดงักล่าว เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบตัรถือเป็นประมาณการทางบญัชี                             
ท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและ                                   
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัรา
คิดลดท่ีเหมาะสม ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าความนิยมและสิทธิบตัร 

ส าหรับการตรวจสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบตัร ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพย ์                                      
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด รวมถึงท าความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคิดลดท่ีใช ้โดยการสอบถาม
ผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งและวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆของกลุ่มบริษทัและของอุตสาหกรรม 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป   

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ                      
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ณรงค ์พนัตาวงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพนัธ์ 2562 



บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 15,607,754,313     17,319,877,762     9,752,995,934       11,885,686,251     

เงินลงทุนชั*วคราว 8 222,745,162          215,458,623          -                            -                            

ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื*น 9 11,558,015,847     10,468,270,562     11,047,646,030     9,197,469,440       

สินคา้คงเหลือ 10 9,460,866,572       7,684,004,263       5,807,619,466       4,635,795,309       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื*น 11 1,138,345,126       729,869,534          325,764,679          159,073,864          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 37,987,727,020     36,417,480,744     26,934,026,109     25,878,024,864     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที*มีภาระผกูพนั 55,047,683            46,513,084            -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 536,334,270          592,673,210          -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                            -                            11,881,691,992     10,677,634,888     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้*ดิน -                            201,676,379          -                            -                            

อสังหาริมทรัพยเ์พื*อการลงทุน 14 236,735,082          210,034,363          -                            -                            

ที*ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 7,956,876,239       7,257,986,250       4,787,400,380       4,205,592,828       

สิทธิในการใชที้*ดิน 16 220,027,996          44,034,237            -                            -                            

ค่าความนิยม 17 438,413,314          449,875,499          -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื*น 18 476,225,161          525,021,987          1,515,126              3,172,076              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 238,845,682          226,246,247          -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื*น 54,460,260            46,084,012            2,574,605              1,533,008              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 10,212,965,687     9,600,145,268       16,673,182,103     14,887,932,800     

รวมสินทรัพย์ 48,200,692,707     46,017,626,012     43,607,208,212     40,765,957,664     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี2สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั.นจากสถาบนัการเงิน -                            228,666,054          -                            -                            

เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื*น 19 11,801,450,727     10,480,407,061     9,276,651,365       7,930,674,163       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 56,428,557            77,352,656            -                            -                            

ประมาณการหนี. สินระยะสั.น 22 13,391,589            56,928,960            -                            -                            

หนี. สินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

   จากการถูกประเมินภาษี 33.3.1 239,367,866          617,305,703          239,367,866          617,305,703          

หนี. สินหมุนเวียนอื*น 20 247,144,817          238,994,324          105,822,206          77,266,781            

รวมหนี2สินหมุนเวยีน 12,357,783,556     11,699,654,758     9,621,841,437       8,625,246,647       

หนี2สินไม่หมุนเวยีน

หนี. สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 144,452,338          113,268,829          -                            -                            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 1,234,247,093       1,337,174,258       281,663,011          271,390,974          

ประมาณการหนี. สินระยะยาว 22 499,042,845          388,648,507          279,255,110          239,939,012          

หนี. สินไม่หมุนเวียนอื*น 24,246,913            5,157,720              1,240,400              1,100,662              

รวมหนี2สินไม่หมุนเวยีน 1,901,989,189       1,844,249,314       562,158,521          512,430,648          

รวมหนี2สิน 14,259,772,745     13,543,904,072     10,183,999,958     9,137,677,295       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

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

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (1,004,027,399)     (1,004,027,399)     -                            -                            

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 125,900,000          125,900,000          125,900,000          125,900,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 34,432,010,815     31,998,257,047     30,558,014,140     28,763,086,255     

องคป์ระกอบอื*นของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,356,674,090)     (1,400,745,425)     -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 33,936,503,440     32,458,678,337     33,423,208,254     31,628,280,369     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,416,522              15,043,603            -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 33,940,919,962     32,473,721,940     33,423,208,254     31,628,280,369     

รวมหนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 48,200,692,707     46,017,626,012     43,607,208,212     40,765,957,664     

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ2นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 53,066,646,670     49,224,009,498     40,124,413,539     35,885,291,072     

รายไดอื้*น

   ดอกเบี.ยรับ 240,298,988          192,897,387          125,240,590          152,942,365          

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี*ยน 176,496,546          64,184,386            235,038,615          -                            

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            425,224,121          -                            -                            

   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                            -                            -                            384,472,400          

   อื*น ๆ 401,062,272          378,580,086          282,290,188          298,501,159          

รวมรายได้ 53,884,504,476     50,284,895,478     40,766,982,932     36,721,206,996     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 40,943,970,777     36,677,277,597     30,386,487,873     26,328,993,817     

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 25 3,774,259,149       2,686,735,778       2,619,345,672       1,299,339,983       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,561,394,629       1,596,692,924       880,283,971          871,479,586          

ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 26 2,042,694,129       2,692,297,148       2,061,861,162       2,817,615,211       

ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            105,318,247          -                            -                            

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            479,910,724          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยน -                            -                            -                            61,658,230            

ค่าใชจ่้ายอื*น 270,487,225          101,921,187          256,350,881          97,433,641            

รวมค่าใช้จ่าย 48,592,805,909     43,860,242,881     36,204,329,559     31,956,431,192     

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 5,291,698,567       6,424,652,597       4,562,653,373       4,764,775,804       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 52,731,053            59,310,360            -                            -                            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 5,344,429,620       6,483,962,957       4,562,653,373       4,764,775,804       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,421,057)            (19,634,449)          -                            -                            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 5,335,008,563       6,464,328,508       4,562,653,373       4,764,775,804       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (185,083,854)        (276,368,659)        -                            (41,662,285)          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี 33.3.1 (23,485,937)          (1,259,127,050)     (23,485,937)          (1,259,127,050)     

กําไรสําหรับปี 5,126,438,772       4,928,832,799       4,539,167,436       3,463,986,469       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.



บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ2นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที*เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (986,006,687)        217,763,196          -                            -                            

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นจากเงินลงทุนใน

   บริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12 9,950,084              22,613,744            -                            -                            

รายการที*จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (976,056,603)        240,376,940          -                            -                            

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 40,964,635            (54,407,334)          -                            (4,390,673)            

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นจากเงินลงทุนใน

   บริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12 20,090,769            38,050,579            -                            -                            

ผลกระทบจากการเปลี*ยนสถานะเงินลงทุน -                            158,801,020          -                            -                            

รายการที*จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 61,055,404            142,444,265          -                            (4,390,673)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับปี (915,001,199)        382,821,205          -                            (4,390,673)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,211,437,573       5,311,654,004       4,539,167,436       3,459,595,796       

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,137,028,684       4,930,976,367       4,539,167,436       3,463,986,469       

ส่วนที*เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (10,589,912)          (2,143,568)            

5,126,438,772       4,928,832,799       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,222,064,654       5,313,760,401       4,539,167,436       3,459,595,796       

ส่วนที*เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (10,627,081)          (2,106,397)            

4,211,437,573       5,311,654,004       

กําไรต่อหุ้น 30

กาํไรต่อหุน้ขั.นพื.นฐาน

   กาํไรส่วนที*เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4.12                      3.95                      3.64                      2.78                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ2นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ผลต่างจากการ ส่วนแบ่ง รวม ส่วนของผู้

ส่วนเกินทุนจากการ แปลงค่างบการเงิน กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น องคป์ระกอบอื*น รวม มีส่วนไดเ้สียที*

ทุนเรือนหุ้นที*ออก ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ที*เป็นเงินตรา จากเงินลงทุน ของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในบริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2559 1,247,381,614          1,491,912,500          -                               125,900,000             30,705,031,836        (1,679,135,773)             -                                     (1,679,135,773)         31,891,090,177        -                                31,891,090,177        

กาํไรสาํหรับปี -                                -                                -                               -                                4,930,976,367          -                                     -                                     -                                4,930,976,367          (2,143,568)                4,928,832,799          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นสาํหรับปี -                                -                                -                               -                                104,393,686             217,726,025                 60,664,323                   278,390,348             382,784,034             37,171                      382,821,205             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                               -                                5,035,370,053          217,726,025                 60,664,323                   278,390,348             5,313,760,401          (2,106,397)                5,311,654,004          

ผลกระทบจากการเปลี*ยนสถานะเงินลงทุน -                                -                                (1,004,027,399)       -                                -                                -                                     -                                     -                                (1,004,027,399)         -                                (1,004,027,399)         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                                -                                -                               -                                (3,742,144,842)         -                                     -                                     -                                (3,742,144,842)         -                                (3,742,144,842)         

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ*มขึ.น -                                -                                -                               -                                -                                -                                     -                                     -                                -                                17,150,000               17,150,000               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2560 1,247,381,614          1,491,912,500          (1,004,027,399)       125,900,000             31,998,257,047        (1,461,409,748)             60,664,323                   (1,400,745,425)         32,458,678,337        15,043,603               32,473,721,940        

-                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2560 1,247,381,614          1,491,912,500          (1,004,027,399)       125,900,000             31,998,257,047        (1,461,409,748)             60,664,323                   (1,400,745,425)         32,458,678,337        15,043,603               32,473,721,940        

กาํไรสาํหรับปี -                                -                                -                               -                                5,137,028,684          -                                     -                                     -                                5,137,028,684          (10,589,912)              5,126,438,772          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นสาํหรับปี -                                -                                -                               -                                40,964,635               (985,969,518)                30,040,853                   (955,928,665)            (914,964,030)            (37,169)                     (915,001,199)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                               -                                5,177,993,319          (985,969,518)                30,040,853                   (955,928,665)            4,222,064,654          (10,627,081)              4,211,437,573          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                                -                                -                               -                                (2,744,239,551)         -                                     -                                     -                                (2,744,239,551)         -                                (2,744,239,551)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2561 1,247,381,614          1,491,912,500          (1,004,027,399)       125,900,000             34,432,010,815        (2,447,379,266)             90,705,176                   (2,356,674,090)         33,936,503,440        4,416,522                 33,940,919,962        

-                                -                                -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื*นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ2นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที*ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2559 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  29,045,635,301             31,910,829,415             

กาํไรสาํหรับปี - - - 3,463,986,469               3,463,986,469               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    (4,390,673)                    (4,390,673)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    3,459,595,796               3,459,595,796               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                                    -                                    -                                    (3,742,144,842)             (3,742,144,842)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2560 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  28,763,086,255             31,628,280,369             

-                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2560 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  28,763,086,255             31,628,280,369             

กาํไรสาํหรับปี - - - 4,539,167,436               4,539,167,436               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    4,539,167,436               4,539,167,436               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                                    -                                    -                                    (2,744,239,551)             (2,744,239,551)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2561 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  30,558,014,140             33,423,208,254             

-                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ2นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 5,335,008,563        6,464,328,508        4,562,653,373        4,764,775,804        

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื*อมราคา 1,240,888,458        1,040,655,196        985,335,302           812,081,827           

   ค่าตดัจาํหน่าย 92,172,978             81,992,036             1,656,950               1,720,016               

   ค่าเผื*อหนี.สงสัยจะสูญ 26,679,294             20,585,908             15,965,990             8,539,143               

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที*จะไดรั้บ 477,922,143           191,538,730           294,615,802           134,923,431           

   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที*จะไดรั้บ

      จากการตดัจาํหน่ายสินคา้ที*เสียหายและลา้สมยั (173,722,988)          (167,242,563)          (88,332,151)            (129,765,448)          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ*มขึ.น 63,741,232             68,695,754             28,676,290             28,241,269             

   ประมาณการหนี. สินเพิ*มขึ.น 106,283,110           45,031,655             49,218,437             28,296,991             

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             (425,224,121)          -                             -                             

   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             (384,472,400)          

   ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             105,318,247           -                             -                             

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             479,910,724           

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (52,731,053)            (59,310,360)            -                             -                             

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายที*ดิน อาคารและอุปกรณ์ 91,119,480             7,975,747               88,046,510             5,267,989               

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื*น 106,732                  -                             -                             -                             

   โอนกลบัค่าเผื*อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (9,343,900)              (46,078,081)            (9,343,900)              (46,078,081)            

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยนที*ยงัไม่เกิดขึ.นจริง (137,140,556)          25,470,858             (171,020,312)          91,883,446             

   ดอกเบี.ยรับ (240,298,988)          (192,897,387)          (125,240,590)          (152,942,365)          

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี.ย 9,421,057               19,634,449             -                             -                             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี*ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี. สินดาํเนินงาน 6,830,105,562        7,180,474,576        5,632,231,701        5,642,382,346        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ*มขึ.น) ลดลง

   ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื*น (976,234,162)          (1,363,662,179)       (1,888,787,990)       (490,885,866)          

   สินคา้คงเหลือ (2,081,061,464)       (540,756,609)          (1,378,107,808)       (192,373,973)          

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื*น (386,011,949)          43,483,432             (145,890,999)          6,917,183               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื*น (8,376,248)              (13,452,307)            (1,041,597)              (213,681)                 

หนี. สินดาํเนินงานเพิ*มขึ.น (ลดลง)

   เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื*น 1,355,155,293        167,632,431           1,379,873,482        (81,062,735)            

   หนี. สินหมุนเวยีนอื*น (16,496,421)            (196,889,140)          28,565,754             (14,434,733)            

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (71,104,387)            (77,602,409)            (18,404,253)            (20,667,403)            

   ประมาณการหนี. สิน (24,912,432)            (39,058,698)            (11,018,456)            (27,329,387)            

   หนี. สินไม่หมุนเวยีนอื*น 19,006,188             (551,356)                 74,914                    213,297                  

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,640,069,980        5,159,617,741        3,597,494,748        4,822,545,048        

   รับดอกเบี.ย 259,484,631           165,883,218           147,972,403           131,088,434           

   จ่ายดอกเบี.ย (9,211,820)              (23,399,269)            -                             -                             

   จ่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี (401,423,774)          (712,882,948)          (401,423,774)          (712,882,948)          

   จ่ายภาษีเงินได้ (210,393,423)          (113,858,547)          (1,828,555)              (40,210,222)            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,278,525,594        4,475,360,195        3,342,214,822        4,200,540,312        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ2นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที*มีภาระผกูพนั (เพิ*มขึ.น) ลดลง (8,534,599)              5,993,747               -                             -                             

เงินลงทุนชั*วคราว (เพิ*มขึ.น) ลดลง (7,286,539)              215,907,757           -                             -                             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ*มขึ.น -                             -                             (1,204,057,104)       (467,892,130)          

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ*มขึ.น (95,236,596)            -                             -                             -                             

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 41,114,952             -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายสุทธิเพื*อซื.อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             (717,733,684)          -                             -                             

เงินสดสุทธิจากเงินสดคงเหลือ ณ วนัที*จาํหน่ายบริษทัยอ่ย -                             (170,854,911)          -                             -                             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             883,467,290           

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             384,472,400           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้*ดิน -                             (201,676,379)          -                             -                             

ซื.อที*ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,252,725,119)       (1,807,815,792)       (1,646,839,675)       (1,527,865,815)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที*ดิน อาคารและอุปกรณ์ 60,881,769             18,808,393             994,211                  3,700,820               

อสังหาริมทรัพยเ์พื*อการลงทุนเพิ*มขึ.น (55,885,253)            -                             -                             -                             

สิทธิในการใชที้*ดินเพิ*มขึ.น (4,041,439)              -                             -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื*นเพิ*มขึ.น (50,986,457)            (23,575,441)            -                             (2,168,166)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,372,699,281)       (2,680,946,310)       (2,849,902,568)       (726,285,601)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั.นจากสถาบนัการเงินเพิ*มขึ.น (ลดลง) (228,666,054)          90,666,086             -                             -                             

จ่ายเงินปันผล (2,744,239,551)       (3,742,144,842)       (2,744,239,551)       (3,742,144,842)       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ*มขึ.น -                             17,150,000             -                             -                             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,972,905,605)       (3,634,328,756)       (2,744,239,551)       (3,742,144,842)       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (773,092,191)          (464,821,928)          -                             -                             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบ

   ของอัตราแลกเปลี(ยน (1,840,171,483)       (2,304,736,799)       (2,251,927,297)       (267,890,131)          

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี*ยนที*มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 128,048,034           (60,748,855)            119,236,980           (30,441,441)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,712,123,449)       (2,365,485,654)       (2,132,690,317)       (298,331,572)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 17,319,877,762      19,685,363,416      11,885,686,251      12,184,017,823      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 15,607,754,313      17,319,877,762      9,752,995,934        11,885,686,251      

-                             -                             -                             -                             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ(มเติม

รายการที*ไม่ใช่เงินสด

   หกักลบหนี. สินภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษีกบัภาษีซื.อรอเรียกคืน -                             28,938,399             -                             28,938,399             

   โอนเปลี*ยนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้*ดินเป็นสิทธิในการใชที้*ดิน 170,716,392           -                             -                             -                             

   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื*อการลงทุนเป็นที*ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,823,008             -                             -                             -                             

   ลูกหนี.จากการลดทุนในบริษทัร่วม 161,325,677           -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.
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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและ                                     
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมี Delta Electronics Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งท่ีประเทศไตห้วนั 
เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 714 หมู่ 4 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือ การผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ รวมถึงการวิจยั
และพฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี      
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี          
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

2.2.1 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 

DET International Holding Limited ธุรกิจลงทุน เกาะเคยแ์มน 100 100 
บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์                     
อีเลคโทรนิคส์ 

ไทย 100 100 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 
 

ธุรกิจลงทุนและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์ 

สิงคโปร์ 100 100 
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บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือผา่น DET International Holding Limited มีดงัต่อไปน้ี 
   อตัราร้อยละของ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 
   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 

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

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์              
อีเลคโทรนิคส์ 

สโลวาเกีย 100 100 

Delta Energy Systems (Germany) GmbH วจิยั พฒันา การตลาดและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

เยอรมนี 100 100 

Delta Energy Systems Property (Germany) GmbH                      
(ถือหุน้ทั้งหมดโดย Delta Energy Systems (Germany) 
GmbH) 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ เยอรมนี 100 100 

Delta Energy Systems (India) Pvt. Ltd. ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์                       
อีเลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

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

โรมาเนีย 100 100 

Delta Greentech International Holding Limited* ธุรกิจลงทุน เกาะเคยแ์มน - 100 

* เลิกกิจการและช าระบญัชีเรียบร้อยแลว้ 

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

   อตัราร้อยละของ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Electronics (Australia) Pty. Ltd.  
(เดิมช่ือ “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.  

(ถือหุน้ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) 
Cooperaties UA) 

ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 

Delta Energy Systems LLC 
 (ถือหุน้ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

จ าหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ รัสเซีย 100 100 

Eltek s.r.o. 
 (ถือหุน้ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์                
อีเลคโทรนิคส์ 

สโลวาเกีย 100 100 
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   อตัราร้อยละของ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Electronics (Automotive) Americas Inc. 
 (ถือหุน้ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์                      
อีเลคโทรนิคส์ 

สหรัฐอเมริกา 100 - 

Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. ผลิต วจิยัและพฒันาและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

Delta Electronics India Pvt. Ltd. ผลิต วจิยัและพฒันาและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

Delta Electronics (Myanmar) Co., Ltd. 
 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์                
อีเลคโทรนิคส์ 

เมียนมาร์ 100 100 

บริษทั เดลตา้ พีบีเอ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ ากดั 
 

ผลิตและประกอบพร้อมให้
ค  าปรึกษาและบริการติดตั้ง
อุปกรณ์อตัโนมติั 

ไทย 51 51 

Delta Energy Systems (UK) Limited วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์                      
อีเลคโทรนิคส์ 

สกอตแลนด ์ 100 - 

2.2.2 บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ
มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

2.2.3 บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

2.2.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

2.2.5 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดง
ไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.2.6 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2.2.7 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทาง
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วน
ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 



5 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และ
ก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้                         
จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้                                 
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุน
จริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงาน และค่าใชจ่้ายในการผลิตดว้ย 

วตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึง
ของต้นทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซ่ึงใกล้เคียงกับ
ตน้ทุนจริง 
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4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ      
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น จะบนัทึกตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 2-32 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะถูกรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และหัก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร 10 - 50 ปี 
ค่าปรับปรุงท่ีดิน 5 - 10 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 7 ปี 
แม่พิมพ ์ 2 - 5 ปี 
เคร่ืองติดตั้ง 5 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 - 7 ปี 
คอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี 
รถยนต ์ 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคาจะถูกรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุน
จากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.8 สิทธิในการใช้ทีด่ินและค่าตัดจ าหน่าย 

 สิทธิในการใชท่ี้ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายของสิทธิในการใช้
ท่ีดินค านวณจากราคาทุนของสิทธิในการใชท่ี้ดินโดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายุของสิทธิในการใชท่ี้ดิน 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีได้มาจากการอ่ืน บริษทัฯและ                                 
บริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์นั้ นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งเป็นระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและ
วธีิการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ  ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน ์
 สิทธิบตัร  20 ปี 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์    3 ปี 
 ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  10 ปี 

4.10 ค่าความนิยม 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจ
ส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ทนัที 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบ
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการให้กบั
หน่วยสินทรัพยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจาก
การรวมกิจการ และจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยห์รือกลุ่มของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ                                  
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย 
ผู ้บริหารส าคัญ  หรือกรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุม                  
การด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย                          
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ส่วนรายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนจะถูกรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ    
ดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  
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 ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ี
สะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงิน
ท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อ
กบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า                        
จะได้รับคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือ                   
มีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่าย
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระ
ผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 

 ดอกเบ้ียสุทธิท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนประกอบด้วยต้นทุนดอกเบ้ียจากภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์สุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยโ์ครงการ ซ่ึงค านวณโดยใชอ้ตัราเดียวกนักบัอตัราท่ีใช้
คิดลดภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากการวดัมูลค่าภาระผกูพนัตาม
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลตอบแทนจากสินทรัพยโ์ครงการสุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยโ์ครงการจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.17 ค่าใช้จ่ายในการวจัิยและพฒันา 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายจ่ายท่ีเกิดจากการวจิยัและพฒันาเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเม่ือเกิดรายการ 

4.18 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

4.19 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถูกวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้มีผลผูกมัด และมีการวดัมูลค่าในภายหลังของสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชีดว้ยมูลค่ายุติธรรมเช่นกนั ก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้นั้นจะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.20 การวดัมูลค่ายุติธรรม  

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
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ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
จึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัมี
ดงัต่อไปน้ี 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯและบริษทัย่อย                    
ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ                        
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณาจาก
ราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผื่อส าหรับสินคา้
เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 
การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็น                                               
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 



14 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การด้อยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือ จากหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได ้           
รอการตดับญัชีนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ านวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิด
ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้ น เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 การประเมินภาษี 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกประเมินภาษี ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช ้      
ดุลยพินิจในการประเมินผลของการถูกประเมินภาษีและประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 14,690 12,975 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ - - 172 121 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย - - 182 218 ราคาตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย (หมายเหตุ 26) - - 1,381 1,375 ราคาตามสญัญา 
ค่าจดัจ าหน่ายจ่าย - - 98 88 ราคาตามสญัญา 
รายไดเ้งินปันผล - - - 384 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 883 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 439 1,157 23 5 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 32 5 32 5 ราคาตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย (หมายเหตุ 26) - 66 - 66 ราคาตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ - 43 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 2 23 - - ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 6,692 3,553 2,755 1,757 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 4,283 4,273 486 425 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 415 511 415 511 ราคาตามสญัญา 
ค่าสิทธิจ่าย (หมายเหตุ 25) 1,257 - 1,257 - ราคาตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย 53 795 - 743 ราคาตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ 67 172 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 196 266 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย 98 174 98 174 ราคาตามสญัญา 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 874 - - ราคาตามสญัญา 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 758 - - ราคาตามสญัญา 
รายไดอ่ื้น 48 38 7 10 ราคาตามสญัญา 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 5,236 4,224 
บริษทัร่วม 8 480 1 1 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 1,533 707 677 430 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,541 1,187 5,914 4,655 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 3 8 
บริษทัร่วม (หมายเหตุ 12) 161 - - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) - 11 - 11 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  161 11  3 19 

เงินทดรองแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 4 2 

รวมเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 4 2 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)     
บริษทัยอ่ย - - 103 18 
บริษทัร่วม 3 6 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 965 792 143 72 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  968 798 246 90 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)     
บริษทัยอ่ย - - 270 279 
บริษทัร่วม 3 33 3 33 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 567 180 559 159 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  570 213 832 471 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 94 - 94 - 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 94 - 94 - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 124 97 56 45 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7 10 5 5 
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้งงาน 4 - - - 
รวม 135 107 61 50 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 1 1 1 - 
เงินฝากกระแสรายวนั 794 848 2 2 
เงินฝากออมทรัพย ์ 10,586 14,358 9,750 11,884 
เงินฝากประจ าอายไุม่เกิน 3 เดือน 4,227 2,113 - - 
รวม 15,608 17,320 9,753 11,886 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจ าขา้งตน้ มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
0.00 ถึง 8.25 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.00 ถึง 5.25 ต่อปี) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี 2560: ร้อยละ 
0.10 ถึง 1.75 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ยอดคงเหลือของเงินลงทุนชั่วคราว ได้แก่ เงินฝากประจ าท่ีมีอายุเกิน 3 เดือนของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง                            
ในต่างประเทศ คือ Delta Energy Systems (Germany) GmbH 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,484 1,154 5,180 3,914 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 21 17 698 725 
   3 - 6 เดือน 19 16 18 16 
   6 - 12 เดือน 17 - 18 - 
รวม 1,541 1,187 5,914 4,655 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8,140 7,751 4,207 3,780 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 1,126 975 497 354 
   3 - 6 เดือน 143 101 15 16 
   6 - 12 เดือน 25 41 3 8 
   มากกวา่ 12 เดือน 43 29 3 - 
รวม 9,477 8,897 4,725 4,158 
รวมลูกหน้ีการคา้ 11,018 10,084 10,639 8,813 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (126) (99) (29) (13) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 10,892 9,985 10,610 8,800 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 4 2 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 161 11 3 19 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 505 472 431 376 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 666 483 438 397 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 11,558 10,468 11,048 9,197 
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10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 3,612 3,577 (481) (471) 3,131 3,106 
งานระหวา่งท า 1,083 772 - - 1,083 772 
วตัถุดิบ 4,687 2,931 (682) (388) 4,005 2,543 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,242 1,263 - - 1,242 1,263 

รวม 10,624 8,543 (1,163) (859) 9,461 7,684 

       
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 2,246 2,309 (128) (134) 2,118 2,175 
งานระหวา่งท า 847 675 - - 847 675 
วตัถุดิบ 3,095 1,793 (421) (208) 2,674 1,585 
สินคา้ระหวา่งทาง 169 201 - - 169 201 
รวม 6,357 4,978 (549) (342) 5,808 4,636 
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 รายการเคล่ือนไหวของการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี (859) (968) (342) (337) 
บนัทึกเพิ่มในระหว่างปี (489) (217) (295) (135) 
โอนกลบัการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น                      

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเน่ืองจากการตดัจ าหน่าย
สินคา้ท่ีเสียหายและลา้สมยัในระหว่างปี 174 167 88 130 

กลบัรายการในระหว่างปี 11 25 - - 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหว่างปี - (19) - - 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

ระหว่างปี - 105 - - 
ลดลงจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน - 48 - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี (1,163) (859) (549) (342) 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 275 184 99 65 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 511 262 132 25 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 118 58 10 8 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 108 116 - - 
ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
   ล่วงหนา้ (หมายเหตุ 34) 76 61 76 30 
อ่ืน ๆ 50 49 9 31 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,138 730 326 159 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชีตามวธีิ 
ส่วนไดเ้สีย 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Delta Electronics (Switzerland) AG* 
   (ถือหุน้โดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

ธุรกิจลงทุน จ าหน่าย วจิยัและ
พฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

สวติเซอร์แลนด ์ 49 49 287 448 448 571 

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

การตลาดและการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

ตุรกี 49 49 117 21 118 18 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน     (26) 3 (30) 4 
รวม     378 472 536 593 

* Delta Electronics (Switzerland) AG (เดิมช่ือ “Delta Energy Systems (Switzerland) AG”) 

12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนและส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และส าหรับรอบระยะเวลา 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 
Delta Electronics (Switzerland) AG 49 62 30 61 
Delta Greentech Electronics Industry LLC 4 (3) - - 

รวม 53 59 30 61 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 Delta Electronics  

(Switzerland) AG 
Delta Greentech Electronics  

Industry LLC 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยห์มุนเวียน 2,316 2,067 382 231 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 73 107 8 1 
หน้ีสินหมุนเวียน (1,704) (1,098) (160) (194) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (60) (93) - - 

สินทรัพย์ - สุทธิ 625 983 230 38 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49 49 49 49 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการ 
   ในสินทรัพย์ - สุทธิ 306 482 113 19 
ค่าความนิยม 117 92 - - 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการ 
   ในบริษทัร่วม 423 574 113 19 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 
วนัท่ี 4 เมษายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 Delta Electronics  
(Switzerland) AG 

Delta Greentech Electronics 
Industry LLC 

 2561 2560 2561 2560 
รายได ้ 4,344 2,886 482 81 
ก าไร (ขาดทุน)  99 126 8 (6) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 61 124 - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 160 250 8 (6) 
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12.4 เหตุการณ์ส าคญัในระหวา่งปีปัจจุบนั 

ก)   การเพิม่เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

Delta Greentech Electronics Industry LLC 

เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเพิ่มใน 
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจ านวนเงินประมาณ 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 
ประมาณ 95 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปลงทุนใน Delta Greentech Electronics Industry 
LLC ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ส าหรับใชร้องรับการขยายธุรกิจ ซ่ึงบริษทัฯไดเ้พิ่ม
เงินลงทุนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั ทั้งน้ี การเพิ่มเงินลงทุนดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทั 

ข)   การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม 

Delta Electronics (Switzerland) AG 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของ Delta Electronics (Switzerland) AG 
ไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของ Delta Electronics (Switzerland) AG จ  านวน 
10 ลา้น ฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ จากทุนจดทะเบียน 20 ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ (หุ้นสามญั 20,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์) เป็น 10 ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ (หุ้นสามญั 10,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์) โดย  Delta Electronics (Switzerland) AG ได้จด
ทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2561 โดยบริษทัย่อยของ
บริษัทฯ คือ Delta Greentech (Netherlands) B.V. ได้รับช าระเงินจากการลดทุนจดทะเบียนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมเป็นจ านวนประมาณ 4.9 ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ หรือประมาณ 161 ลา้นบาท
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2562 ทั้งน้ี การลดเงินลงทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
การลงทุนของกลุ่มบริษทั 

ค)   เงินปันผลรับระหว่างปี 

Delta Electronics (Switzerland) AG  

ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ Delta Greentech (Netherlands) B.V. ไดรั้บเงินปันผลจ านวน
ประมาณ 1 ลา้นฟรังกส์วติเซอร์แลนด์ หรือประมาณ 41 ลา้นบาทจาก Delta Electronics (Switzerland) 
AG (31 ธนัวาคม 2560: ไม่มี) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

13.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน 

 สกลุเงิน 2561 2560 2561 2560 
  (ลา้น) (ลา้น)   
DET International Holding Limited เหรียญสหรัฐฯ 264 264 9,450 9,450 
บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  บาท 206 200 206 200 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เหรียญสหรัฐฯ 103 66 3,370 2,172 

รวม    13,026 11,822 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    (1,144) (1,144) 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ    11,882 10,678 

13.2 เหตุการณ์ส าคญัในระหวา่งปีปัจจุบนั 

13.2.1 บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง 

ก) การเพิม่เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 

- เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเพิ่ม 
เป็นจ านวนเงินประมาณ 2.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 95 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อน าไปลงทุนใน Delta Greentech Electronics Industry LLC ซ่ึงเป็นบริษัทร่วม ส าหรับใช้
รองรับการขยายธุรกิจ ทั้งน้ีบริษทัฯไดเ้พิ่มเงินลงทุนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ีหน่ึงของ
ปีปัจจุบนั  

- เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเพิ่มเป็น
จ านวนเงินประมาณ 32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 1,052 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อน าไปลงทุนใน  Delta Electronics India Pvt. Ltd. ส าหรับการก่อสร้างอาคารส านักงาน
ปฏิบติัการดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ ซ่ึงบริษทัฯไดเ้พิ่มเงินลงทุนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตร
มาสท่ีสองของปีปัจจุบนั  

- เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเพิ่มเป็น
จ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 31 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้
ในการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศสกอตแลนด์ คือ Delta Energy Systems (UK) Limited 
(ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 13.2.2) ซ่ึงบริษทัฯได้เพิ่มเงินลงทุนดงักล่าว
เรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั  
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- เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัให้ลงทุนเพิ่มเป็น
จ านวนเงินประมาณ 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 19 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
น าไปลงทุนใน Delta Electronics (Australia) Pty. Ltd. ส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ปรับโครงสร้าง ซ่ึงบริษทัฯไดเ้พิ่มเงินลงทุนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ีส่ีของปีปัจจุบนั 

ทั้งน้ีการเพิ่มเงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทั 

ข) การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) 
จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 200 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 20,000,000 หุน้ มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท) เป็นจ านวน 206 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 20,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ าหน่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ซ่ึงเม่ือวนัท่ี                           
4 เมษายน 2561 บริษทัฯไดช้ าระค่าหุน้สามญัดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

ค) เงินปันผลรับระหว่างปี 

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรับส้ินปีสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 (31 ธันวาคม 
2560: บริษัทฯได้รับเงินปันผลจาก Delta Electronics (Switzerland) AG จ  านวน 384 ล้านบาท ก่อนท่ี
บริษทัฯจะขายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวจ านวนร้อยละ 51 ใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง) 

13.2.2 บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม 

ก) การช าระบัญชีของบริษัทย่อย 

Delta Greentech International Holding Limited และ DET Video Technology Limited ซ่ึงถือหุ้นโดยตรง
โดย DET International Holding Limited ในอตัราร้อยละ 100 ไดเ้ลิกกิจการและช าระบญัชีแลว้ 

ข) ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 Delta Greentech (Netherlands) B.V. ไดซ้ื้อเงินลงทุนใน Eltek s.r.o. จ านวน
ร้อยละ 100 โดยมีมูลค่าประมาณ 22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และบริษทัฯได้รวมงบการเงินของ Eltek 
s.r.o. ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2560 ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย เช่ือว่า
รายการซ้ื อ กิจการ Eltek s.r.o โดย Delta Greentech (Netherlands) B.V. ถือ เป็นการรวม ธุรกิ จ 
เน่ืองจากสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมานั้นประกอบกันข้ึนเป็นธุรกิจ และ Delta Greentech 
(Netherlands) B.V. มีอ านาจในการควบคุม Eltek s.r.o ตามค านิยามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตอ้งประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมของธุรกิจท่ีซ้ือมา ณ วนัท่ีซ้ือในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าซ่ึงตอ้งไม่เกิน
กวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ Eltek s.r.o และตอ้งปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือเพื่อ
สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ 
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ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มาและ
หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน (4 เมษายน 2560) ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีรายละเอียดของ
มูลค่ายติุธรรมของธุรกิจท่ีซ้ือมา 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  
ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ 222  

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 758  

* ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินว่ามูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ Eltek s.r.o. ณ วนัท่ี                                 
31 มีนาคม 2560 และ ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2560 (วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน) ไม่แตกต่างกนัอยา่งเป็นสาระส าคญั จึงถือว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของ Eltek s.r.o. ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนมีมูลค่า
เท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ 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) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุ 17) 35 

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

ค) การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

-     เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้ด าเนินการจดัตั้ง Delta Energy 
Systems (UK) Limited เพื่อเป็นศูนยว์ิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์โดยได้จดทะเบียน
จดัตั้ งท่ีประเทศสกอตแลนด์ และมีทุนจดทะเบียนจ านวน 0.7 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ซ่ึงถือหุ้น                           
โดย Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ในอัตราร้อยละ 100 ทั้ งน้ี ได้จดทะเบียนจดัตั้ ง
บริษทัยอ่ยดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั 

-     เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้ด าเนินการจดัตั้ง Delta 
Electronics (Automotive) Americas Inc. เพื่อเป็นศูนย์วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์          
โดยได้จดทะเบียนจดัตั้งท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา และมีทุนจดทะเบียนจ านวน 10 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซ่ึงถือหุ้นโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V. ในอตัราร้อยละ 100 ทั้งน้ี ไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ีส่ีของปีปัจจุบนั 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินใหเ้ช่า อาคารส านกังานใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:    
ราคาทุน 44 303 347 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (50) (50) 
หกั: โอนออกเน่ืองจากการเปล่ียน

ประเภทการใชสิ้นทรัพย ์       
(หมายเหตุ 15) 

 
 

(2) 

 
 

(9) 

 
 

(11) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8) (41) (49) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ (หมายเหตุ 34) 34 203 237 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินใหเ้ช่า อาคารส านกังานใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:    
ราคาทุน 44 247 291 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (42) (42) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7) (32) (39) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ (หมายเหตุ 34) 37 173 210 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 210 211 
ซ้ือสินทรัพย ์ 56 - 
ค่าเส่ือมราคา  (8) (8) 
โอนออกเน่ืองจากการเปล่ียนประเภทการใชสิ้นทรัพย ์    

(หมายเหตุ 15) (11) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10) 7 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 237 210 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนขา้งตน้ท่ีได้แสดงอยู่ในงบการเงินมีจ านวนใกล้เคียง              
กบัมูลค่ายติุธรรม  
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
   เคร่ืองจกัร   งานระหว่าง    
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน:           
1 มกราคม 2560 875 3,151 6,368 1,209 1,361 139 499 495 14,097 
ซ้ือเพ่ิม/รับโอน - 65 991 102 144 732 65 183 2,282 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก (7) - (633) (92) (78) (355) (41) (144) (1,350) 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งปี 4 534 11 - 7 - - 10 566 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหว่างปี - - (29) - (4) - (15) (36) (84) 
ลดลงจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน - - (39) (2) (11) (1) (60) (17) (130) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (13) 16 26 - 6 - 1 (5) 31 
31 ธนัวาคม 2560 859 3,766 6,695 1,217 1,425 515 449 486 15,412 
ซ้ือเพ่ิม/รับโอน - 92 1,226 139 373 962 102 320 3,214 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก - (115) (403) (40) (76) (762) (73) (249) (1,718) 
โอนเขา้เน่ืองจากการเปล่ียนประเภทการใชสิ้นทรัพย ์       
(หมายเหตุ 14) 2 9 - - - - - - 11 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (46) (130) (76) - (17) (7) (13) (23) (312) 
31 ธนัวาคม 2561 815 3,622 7,442 1,316 1,705 708 465 534 16,607 
ค่าเส่ือมราคาสะสม:           
1 มกราคม 2560 - 744 4,559 1,086 859 - 406 363 8,017 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 85 624 116 108 - 65 35 1,033 
ค่าเส่ือมราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (629) (91) (73) - (40) (15) (848) 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหว่างปี - - (25) - (4) - (14) (31) (74) 
ลดลงจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน - - (38) (2) (7) - (54) (15) (116) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 2 26 - 2 - 1 (3) 28 
31 ธนัวาคม 2560 - 831 4,517 1,109 885 - 364 334 8,040 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 96 782 115 145 - 60 35 1,233 
ค่าเส่ือมราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (6) (398) (40) (75) - (72) (13) (604) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (24) (61) (1) (8) - (11) (19) (124) 
31 ธนัวาคม 2561 - 897 4,840 1,183 947 - 341 337 8,545 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

   เคร่ืองจกัร   งานระหว่าง    
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า:           
1 มกราคม 2560 - 140 4 - 15 - - 1 160 
โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าระหวา่งปี - (40) - - (6) - - - (46) 

31 ธนัวาคม 2560 - 100 4 - 9 - - 1 114 
โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าระหวา่งปี - - (3) - (6) - - - (9) 

31 ธนัวาคม 2561 - 100 1 - 3 - - 1 105 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 859 2,835 2,174 108 531 515 85 151 7,258 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 815 2,625 2,601 133 755 708 124 196 7,957 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 
ปี 2560 (788 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 1,033 

ปี 2561 (1,012 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 1,233 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เคร่ืองจกัร   งานระหวา่ง    
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ  รวม 

ราคาทุน:           
1 มกราคม 2560 313 1,535 5,040 1,199 1,080 103 232 100 9,602 
ซ้ือเพ่ิม/รับโอน - 64 872 102 134 570 33 163 1,938 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก - - (608) (92) (78) (299) (25) (120) (1,222) 

31 ธนัวาคม 2560 313 1,599 5,304 1,209 1,136 374 240 143 10,318 
ซ้ือเพ่ิม/รับโอน - 16 1,046 138 334 578 84 279 2,475 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก - (89) (371) (40) (73) (593) (47) (236) (1,449) 

31 ธนัวาคม 2561 313 1,526 5,979 1,307 1,397 359 277 186 11,344 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:                  
1 มกราคม 2560 - 446 3,470 1,075 734 - 185 79 5,989 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 41 528 116 91 - 31 5 812 
ค่าเส่ือมราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (605) (91) (73) - (25) (9) (803) 

31 ธนัวาคม 2560 - 487 3,393 1,100 752 - 191 75 5,998 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 29 674 114 126 - 37 5 985 
ค่าเส่ือมราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (2) (368) (39) (73) - (47) (2) (531) 

31 ธนัวาคม 2561 - 514 3,699 1,175 805 - 181 78 6,452 

 



32 

15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เคร่ืองจกัร   งานระหวา่ง    
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ  รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า:          
1 มกราคม 2560 - 140 4 - 15 - - 1 160 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าระหวา่งปี - (40) - - (6) - - - (46) 

31 ธนัวาคม 2560 - 100 4 - 9 - - 1 114 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าระหวา่งปี - - (3) - (6) - - - (9) 

31 ธนัวาคม 2561 - 100 1 - 3 - - 1 105 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:                   
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 313 1,012 1,907 109 375 374 49 67 4,206 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 313 912 2,279 132 589 359 96 107 4,787 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 
ปี 2560 (663 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 812 

ปี 2561 (863 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 985 
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 ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึง                           
ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าว
มีจ านวนเงินประมาณ 5,417 ล้านบาท (2560: 5,577 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3,870 ล้านบาท  2560: 
4,019 ลา้นบาท) 

16. สิทธิในการใช้ทีด่ิน 

 มูลค่าตามบญัชีของสิทธิในการใชท่ี้ดิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 46 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 44 
รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 171 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 4 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (2) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 220 

 ในปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของบริษัทฯ คือ Delta Electronics India Pvt. Ltd. ได้จ่ายเงินล่วงหน้า
ส าหรับค่าสิทธิในการใช้ท่ีดินให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจ านวนเงินประมาณ 395 ล้านรูปี
อินเดีย หรือ ประมาณ 209 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้ท่ีดินส าหรับสร้างอาคารส านักงาน
ปฏิบติัการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 การโอนสิทธิในการใช้ท่ีดิน
จ านวนเงินประมาณ 383 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 171 ลา้นบาท ให้แก่บริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ได้
เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ียอดคงเหลือจ านวนประมาณ 12 ลา้นรูปีอินเดียหรือประมาณ 5 ลา้นบาทนั้น 
บริษทัยอ่ยขา้งตน้อยูใ่นระหวา่งด าเนินการขอคืนจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว 



34 

17. ค่าความนิยม 

 มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 307 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งปี  189 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งปี  (92) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 415 
รายการปรับปรุงการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ย 

(หมายเหตุ 13.2.2) 35 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 - หลงัการปรับปรุง 450 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 438 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของค่าความนิยมขา้งตน้ประกอบดว้ย ค่าความนิยมท่ีบริษทั
ฯรับรู้จากการซ้ือกลุ่มบริษัทย่อยคือ Delta Electronics (Switzerland) AG (เดิมช่ือ “Delta Energy Systems 
(Switzerland) AG”) ในระหว่างปี 2546 จ านวนประมาณ 215 ลา้นบาท และค่าความนิยมท่ี Delta Greentech 
(Netherland) B.V. รับ รู้จากการซ้ือ Eltek s.r.o. (“Eltek SK”) ในระหว่างปี  2560 จ านวนประมาณ  223                      
ลา้นบาท 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจาก                                  
ประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี 

 ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยข์องแต่ละกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

ส่วนงานเพาเวอร์               
อีเลคโทรนิคส์ท่ีเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์DES Eltek s.r.o. 
อตัราการเติบโต 3 2 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 13 15 
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์
การเติบโตของตลาด และอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ อตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึง
ความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น ๆ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท าการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมโดยการเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (ซ่ึงค านวณโดยผูป้ระเมินอิสระ) กบัมูลค่าตามบญัชี 
และพบวา่มูลค่าท่ีคาดวา่ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงเช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 
สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ อ่ืนๆ รวม 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ราคาทุน:       
1 มกราคม 2560 1,176 238 - 30 1,444 83 
ซ้ือเพ่ิม - 23 - 1 24 2 
ตดัจ าหน่าย - (2) - - (2) - 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนใน   
บริษทัยอ่ยระหวา่งปี - 2 130 - 132 - 

ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยระหวา่งปี - (1) - (28) (29) - 

ลดลงจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน - (5) - - (5) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (103) 5 8 - (90) - 

31 ธนัวาคม 2560 1,073 260 138 3 1,474 85 
ซ้ือเพ่ิม - 51 - - 51 - 
ตดัจ าหน่าย - (3) - - (3) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8) (9) (7) - (24) - 
31 ธนัวาคม 2561 1,065 299 131 3 1,498 85 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 
สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ อ่ืนๆ รวม 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม:       
1 มกราคม 2560 709 224 - 24 957 80 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 55 15 10 1 81 2 
ตดัจ าหน่าย - (2)    - - (2) - 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยระหวา่งปี - (1) - (23) (24) - 

ลดลงจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน - (5) - - (5) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (63) 5 - - (58) - 

31 ธนัวาคม 2560 701 236 10 2 949 82 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 53 23 13 1 90 1 
ตดัจ าหน่าย - (3) - - (3) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5) (8) (1) - (14) - 
31 ธนัวาคม 2561 749 248 22 3 1,022 83 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 372 24 128 1 525 3 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 316 51 109 - 476 2 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 968 798 246 90 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,746 5,886 5,884 5,060 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 570 213 832 471 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,105 923 1,032 871 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 94 - 94 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,844 2,024 1,076 1,289 
เงินรับล่วงหนา้ 474 636 113 150 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11,801 10,480 9,277 7,931 
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20. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
(หมายเหตุ 34) 15 5 - - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 151 116 92 65 
ภาษีขายคา้งช าระ 29 63 - - 
อ่ืน ๆ 52 55 14 12 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 247 239 106 77 

21. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์ (1,273) (1,373) (282) (271) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 39 36 - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                       
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  (1,234) (1,337) (282) (271) 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี (1,373) (2,431) (271) (259) 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  (41) (48) (22) (22) 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย (25) (27) (7) (7) 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุนท่ี

เกิดข้ึนจากการจ่ายช าระผลประโยชน ์ - 1 - - 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ           
ดา้นประชากรศาสตร์ (1) (4) - (4) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ           
ทางการเงิน 38 (38) - - 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 4 (12) - - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน - 8 - - 

จ านวนท่ีลูกจา้งจ่ายสมทบ - (3) - - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี 66 75 18 21 
ลดลงจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน - 1,117 - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 59 (11) - - 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี (1,273) (1,373) (282) (271) 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 36 972 - - 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     

รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยโ์ครงการ 2 5 - - 
จ านวนท่ีนายจา้งจ่ายสมทบ 7 15 - - 
จ านวนท่ีลูกจา้งจ่ายสมทบ - 3 - - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (2) (12) - - 
ลดลงจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน - (926) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4) (21) - - 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 39 36 - - 
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จ านวนเงินของประเภทสินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีเป็นส่วนประกอบของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการมี
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
พนัธบตัรรัฐบาล 23 21 - - 
หุน้กู ้ 13 12 - - 
อ่ืนๆ 3 3 - - 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  41 48 22 22 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 25 27 7 7 
หกั: รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยโ์ครงการ (2) (5) - - 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
จากการจ่ายช าระผลประโยชน ์ - (1) - - 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 64 69 29 29 

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า                              
เป็นจ านวนประมาณ 64 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จ านวน 13 ล้านบาท) (2560: จ านวน 60 ล้านบาท                                         
เฉพาะบริษทัฯ: จ  านวน 8 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ  9-21 ปี  (เฉพาะบริษัทฯ : 13 ปี ) (31 ธันวาคม 2560: 9-22 ปี                             
เฉพาะบริษทัฯ: 14 ปี) 
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สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด 1.8 - 7.7 1.5 - 7.7 2.6 2.6 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ  3.0 - 9.0 3.0 - 9.0 3.0 - 9.0 3.0 - 9.0 
อตัราการข้ึนเงินบ าเหน็จ 1.5 1.5 - - 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 0.8 - 13.0 0.5 - 13.0 13.0 13.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 
0.5%-10% 

ลดลง 
0.5%-10% 

เพ่ิมข้ึน  
1%-10% 

ลดลง  
1%-10% 

อตัราคิดลด ลดลง  72 เพ่ิมข้ึน 135 ลดลง 8 เพ่ิมข้ึน 64 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ เพ่ิมข้ึน  61 ลดลง  5 เพ่ิมข้ึน 58 ลดลง 2 
อตัราการข้ึนเงินบ าเหน็จ เพ่ิมข้ึน  56 ลดลง  51 - - 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เพ่ิมข้ึน 6 เพ่ิมข้ึน 45 เพ่ิมข้ึน 6 เพ่ิมข้ึน 45 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 
0.5%-10% 

ลดลง 
0.5%-10% 

เพ่ิมข้ึน  
1%-10% 

ลดลง  
1%-10% 

อตัราคิดลด ลดลง  94 เพ่ิมข้ึน 136 ลดลง 19 เพ่ิมข้ึน 52 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ เพ่ิมข้ึน  45 ลดลง  12 เพ่ิมข้ึน 42 ลดลง 9 
อตัราการข้ึนเงินบ าเหน็จ เพ่ิมข้ึน  65 ลดลง  60 - - 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน ลดลง 5 เพ่ิมข้ึน 35 ลดลง 5 เพ่ิมข้ึน 35 
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เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
หน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 114 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 114 ลา้นบาท) 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

22. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั ประมาณการ  
 สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 510 58 568 265 - 265 
รับรู้เพ่ิมระหวา่งปี 157 40 197 62 - 62 
ลดลงระหวา่งปี (32) (7) (39) (27) - (27) 
กลบัรายการระหวา่งปี (113) (39) (152) (34) - (34) 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยระหวา่งปี 1 - 1 - 

 
- - 

ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยระหวา่งปี (75) (12) (87) - 

 
- - 

ลดลงจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน (9) (3) (12) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ก าไรจาก                
อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (29) (1) (30) (26) 

 
- (26) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 410 36 446 240 - 240 
รับรู้เพ่ิมระหวา่งปี 237 28 265 81 8 89 
ลดลงระหวา่งปี (14) (11) (25) (11) - (11) 
กลบัรายการระหวา่งปี (148) (11) (159) (40) - (40) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุน
จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (13) (2) (15) 1 

 
- 1 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 472 40 512 271 8 279 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั ประมาณการ  
 สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม 

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 410 36 446 240 - 240 

       
ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 1 12 13 - - - 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 471 28 499 271 8 279 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 472 40 512 271 8 279 

 การรับประกนัสินค้า 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับการรับประกนัสินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยอา้งอิง
จากข้อมูลการซ่อมแซมและรับคืนสินคา้ท่ีขายในอดีตกับปริมาณการขายสินคา้แต่ละประเภทท่ีมีการ
รับประกนัในปัจจุบนั 

23. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

24. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
   เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 2,744 2.20 

เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 3,742 3.00 
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25.  ค่าสิทธิ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดท้  าสัญญาขอใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลยี (Intellectual 
Property & Technology License Agreement) กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงคือ Delta Electronics Inc. 
(“ผูอ้นุญาต”) โดยผูอ้นุญาตยินยอมให้บริษทัฯผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีใช้สิทธิบตัรและเทคโนโลยี
ของผูอ้นุญาตรวมทั้งส่วนปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการตอบแทนการใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯตกลงจ่าย
ค่าสิทธิให้แก่ผูอ้นุญาตโดยคิดในอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ภายใตส้ัญญาน้ี ซ่ึงอตัรา
ร้อยละดงักล่าวถือตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis) โดยคู่สัญญาจะมีการทบทวนอตัราร้อยละ
ดงักล่าวเป็นรายปีก่อนวนัครบก าหนดของสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และครบ
ก าหนดเป็นรายปีและจะมีผลบงัคบัต่อเน่ืองเป็นรายปีจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิก ทั้งน้ี
บริษัทฯได้บันทึกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวเป็น “ค่าสิทธิ” โดยแสดงอยู่ภายใต้รายการ “ค่าใช้จ่าย                        
ในการขายและจดัจ าหน่าย” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

26.  ค่าใช้จ่ายในการวจัิยและพฒันา 

บริษทัฯไดท้  าสัญญาบริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง คือ Delta Energy Systems 
(Germany) GmbH และกับบริษัทร่วมแห่งหน่ึงคือ Delta Electronics (Switzerland) AG ภายใต้สัญญา
ดังกล่าว บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด้านการออกแบบและ
วิศวกรรม) ให้กบับริษทัฯโดยคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการเท่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์บวกก าไรส่วนเพิ่มซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis) ซ่ึงสัญญา
ดงักล่าวครบก าหนดเป็นรายปี 

บริษทัฯได้แสดงรายการค่าใช้จ่ายด้านการออกแบบและวิศวกรรมท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ 
“ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 



44 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 7,984 7,501 4,869 4,521 
วตัถุดิบใชไ้ปและค่าซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 33,238 29,482 24,268 20,771 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (346) 853 (109) (48) 
ค่าเส่ือมราคา 1,241 1,041 985 812 
ค่าตดัจ าหน่าย 92 82 1 2 
ค่านายหนา้จ่าย 609 671 703 802 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 34 15 31 13 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม 53 915 1,381 2,184 
ค่าบริการจ่าย 98 174 98 174 
ค่าสิทธิจ่าย 1,257 - 1,257 - 

28. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี (164) (209) - (39) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (12) (2) - (3) 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 13 (49) - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (31) (7) - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึนสุทธิจาก                         

การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งปี - 61 - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงจาก                               

การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งปี - (68) - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงสุทธิจาก                          

การเปล่ียนสถานะเงินลงทุน - (5) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9 3 - - 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (185) (276) - (42) 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,335 6,464 4,563 4,765 
ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราภาษีเงินไดข้องประเทศไทย              

ร้อยละ 20 (1,067) (1,293) (913) (953) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (12) (2) - (3) 
ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บ

จากรัฐบาล 940 1,016 912 967 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ความแตกต่างของอตัราภาษีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (52) (126) - - 
ผลขาดทุนส าหรับปี (11) (21) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (46) (55) (6) (53) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่เคยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
   แต่น ามาใชป้ระโยชน์ระหวา่งปี 

 
33 

 
36 

 
- 

 
- 

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ 13 152 - - 
อ่ืน ๆ 17 17 7 - 

รวม (46) 3 1 (53) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (185) (276) - (42) 

 อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอยูใ่นช่วงระหวา่ง      
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 35 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี ณ วนัท่ี                      
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)   
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 27 18 - - 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 137 92 - - 
โบนสัคา้งจ่าย 8 24 - - 
การรับประกนัสินคา้ 12 13 - - 
ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 17 47 - - 
ขาดทุนทางภาษียกมา 3 4 - - 
อ่ืนๆ 35 28 - - 

รวม 239 226 - - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
     
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ผลกระทบจากการคิดค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี 144 113 - - 

รวม 144 113 - - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จ  านวน 3,764 ลา้นบาท 444 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ ประมาณ 206 ลา้นบาท 47 ลา้นยโูร หรือ 
ประมาณ 1,741 ลา้นบาท 31 ลา้นรูเบิลรัสเซีย หรือ ประมาณ 15 ลา้นบาท และ 639 ลา้นจตั หรือประมาณ 
14 ล้านบาท (2560: 3,315 ล้านบาท 1,029 ล้านรูปีอินเดีย หรือ ประมาณ 523 ล้านบาท 50 ล้านยูโร หรือ 
ประมาณ 1,939 ลา้นบาท 31 ลา้นรูเบิลรัสเซีย หรือ ประมาณ 18 ลา้นบาท และ 639 ลา้นจตั หรือ ประมาณ 
15 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯ
ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัยอ่ย
อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์จากรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช ้
เน่ืองจากบริษทัย่อยยงัไม่มีก าไรทางภาษีและไม่สามารถประมาณการประโยชน์ท่ีจะได้รับจากรายการ             
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้



47 

 รายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการ                          
ตดับญัชี แบ่งตามวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
รอบระยะเวลาส้ินสุดการให้ประโยชน์
ภายใน 5 ปี 

    

31 ธนัวาคม 2560 - 12 - - 
31 ธนัวาคม 2561 28 28 - - 
31 ธนัวาคม 2562 34 35 - - 
31 ธนัวาคม 2563 22 22 - - 
31 ธนัวาคม 2564 14 14 - - 
31 ธนัวาคม 2565 572 - 556 - 
31 ธนัวาคม 2566 15 19 - - 

รวม   556 - 

รอบระยะเวลาส้ินสุดการให้ประโยชน์
ภายใน 8 ปี 

    

31 มีนาคม 2562 59 147   
31 มีนาคม 2563 19 66   
31 มีนาคม 2564 38 20   
31 มีนาคม 2565 24 42   
31 มีนาคม 2566 15 26   
31 มีนาคม 2567 16 49   
31 มีนาคม 2568 - 18   

ไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการใช้
ประโยชน์ 

 
1,776 

 
2,093 

  

รวม 2,632 2,591   

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทั
ร่วมซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนรวม 194 ลา้นบาท (2560: 181 ลา้นบาท) 
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29. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไทยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯและบริษทัย่อย                              
ในประเทศไทยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

รายละเอยีด บริษทัฯ บริษทัยอ่ยในประเทศไทย 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1494(2)/2552 2061(1)/2553 1732(2)/2557 1158(2)/2558 1688(2)/2558 59-1316-1-00-2-0 61-1505-1-00-1-0 1813(2)/2554 1814(2)/2554 
2. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต DC FAN ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม 

และช้ินส่วนอีเลคโทรนิคส์
ส าหรับยานพาหนะ 

ผลิต Electro-magnetic 
products 

ผลิต Electro-magnetic 
products 

ผลิต DC FAN การออกแบบทาง               
อีเลคโทรนิคส์ 

ผลิต Electro-magnetic 
products 

ผลิต Inverter ผลิตหลอดไฟฟ้า              
โคมไฟฟ้าและ                  

อุปกรณ์แสดงภาพ 
3. สิทธิประโยชนส์ าคญัท่ีไดรั้บ          

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน า
เงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษี 

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) 

8 ปี 4 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

1,572,170,000 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

182,000,000 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

199,000,000 บาท) 

3.2  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ  าเป็นท่ีตอ้ง
น าเขา้จากต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือการส่งออก 

ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.4 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการลงทุนในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติเป็น
ระยะเวลาหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาการไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.5 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นสอง
เท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.6 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิง
อ านวยความสะดวกร้อยละยี่สิบหา้ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชบ้ตัรส่งเสริม 15 มีนาคม 2556 10 มกราคม 2558 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2560 1 ธันวาคม 2560 ยงัไม่ไดข้อเปิด
ด าเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ด าเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ด าเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ด าเนินการ 

5. สิทธิและประโยชนเ์พ่ิมเติม ไดรั้บประโยชน์  
ทางภาษีอากร 

เพ่ิมเติมส าหรับการ
ลงทุนเพ่ือพฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและ
นวตักรรม 

- - ไดรั้บประโยชนท์าง
ภาษีอากรเพ่ิมเติม

ส าหรับการลงทุนเพ่ือ
พฒันาทกัษะ 
เทคโนโลยี และ
นวตักรรม 

- - - - - 
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 นอกจากน้ี บริษทัฯไดข้ออนุมติัจากกรมสรรพากรเพื่อเป็นส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) ซ่ึงบริษทัฯ
ได้รับการอนุมติัแล้วเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 และได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) ทั้งน้ีบริษทัฯจะไดรั้บสิทธิประโยชน์
ทางภาษี เช่น การลดอตัราภาษีเงินได้ การได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้ รวมถึงภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับการ
ให้บริการด้านบริหาร ด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ                                  
เป็นระยะเวลา 15 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

 รายได้ของบริษทัฯจ าแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 กิจการ 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
กิจการ 

ท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
งบการเงินเฉพาะกิจการ       
รายไดจ้ากการขายและบริการ       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 446 393 109 111 555 504 

รายไดจ้ากการส่งออก 39,338 35,261 231 120 39,569 35,381 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 39,784 35,654 340 231 40,124 35,885 

 สิทธิพิเศษทางภาษีท่ีมีสาระส าคญัท่ีบริษทัยอ่ยอ่ืนๆไดรั้บ มีดงัน้ี  

- Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศสโลวาเกียเม่ือวนัท่ี 
22 ธันวาคม 2549 ส าหรับผลิตสินค้าประเภท Power supply และ Solar inverter ภายใต้เง่ือนไขท่ี
ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งส้ินประมาณ 6.2 ลา้นยโูรเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่ปี 2553 ซ่ึงเป็นปีท่ีเร่ิมประกอบกิจการ 
ในปัจจุบนัคงเหลือสิทธิพิเศษดงักล่าวจ านวนทั้งส้ินประมาณ 1 ลา้นยโูร 

- Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. ได้รับสิท ธิพิ เศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดี ย               
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2551 ส าหรับผลิตสินคา้ประเภท Telecom Power Systems และ Uninterrupted 
Power Solutions ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5 ปี
นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นและไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 30 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้ก าหนด
ไดรั้บยกเวน้ภาษี ซ่ึงครบก าหนดในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
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30. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

31. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด                               
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัคือประธานบริหารของกลุ่มบริษทั 

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ 1) 

ส่วนงานระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 2) 

ส่วนงานระบบ
อตัโนมติั 3) อ่ืน ๆ  งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได ้           
รายไดจ้ากการขายและบริการ                 
ใหก้บัลูกคา้ภายนอก 34,404 36,672 16,394 10,496 1,890 1,809 379 247 53,067 49,224 

รวมรายได ้ 34,404 36,672 16,394 10,496 1,890 1,809 379 247 53,067 49,224 

            
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 4,478 5,706 1,331 734 - 42 (1,066) (911) 4,743 5,571 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
ดอกเบ้ียรับ     240 193 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
   176 64 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     - 425 
รายไดอ่ื้น 

 
   401 379 

ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม     - (105) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 
   (270) (102) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     53 59 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
 

   (9) (20) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

   5,334 6,464 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 

 
   (185) (276) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี     (23) (1,259) 

ก าไรส าหรับปี 
 

   5,126 4,929 
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1) ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ (Power electronics segment) เป็นส่วนงานท่ีท าการออกแบบ ผลิต และจ าหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายส าหรับ
คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ท่ีใชใ้นรถยนต ์โดยผลิตภณัฑห์ลักไดแ้ก่                                    
ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภณัฑ์ DES ผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ท่ีใชใ้นรถยนต์ พดัลม
ระบายความร้อน ตวัแปลงกระแสไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมถึงโซลินอยดแ์ละอีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ เป็นตน้ 

2) ส่วนงานระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure segment) เป็นส่วนงานท่ีท าการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับ
เทคโนโลยีส่ือสารขอ้มูล และโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับระบบพลงังาน โดยผลิตภณัฑ์หลกัไดแ้ก่ ระบบโทรคมนาคม พลงังานทดแทน ระบบ                                  
กกัเก็บพลงังาน และพลงังานก าลงัสูง เป็นตน้ 

3) ส่วนงานระบบอตัโนมติั (Automation segment) เป็นส่วนงานท่ีท าการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอตัโนมติัส าหรับภาคอุตสาหกรรมและ
อาคาร โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ระบบอตัโนมติัส าหรับเคร่ืองจกัร ระบบขบัเคล่ือนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์อจัฉริยะ และระบบแสงสว่าง
อตัโนมติัส าหรับอาคาร เป็นตน้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากลูกค้าภายนอกก าหนดขึน้ตามสถานทีต่ั้งของลูกค้า 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 
สหรัฐอเมริกา 13,220 14,011 
จีน 9,495 8,486 
อินเดีย 7,715 7,386 
เนเธอร์แลนด์ 1,461 4,608 
เยอรมนี 4,974 2,236 
สิงคโปร์ 2,458 1,024 
ไตห้วนั 941 603 
ประเทศอ่ืนๆ 12,803 10,870 
รวม 53,067 49,224 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 
ไทย 4,793 4,210 
สโลวาเกีย 1,541 1,609 
อินเดีย 1,323 1,383 
เยอรมนี 581 499 
ประเทศอ่ืนๆ 432 538 
รวม 8,670 8,239 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า                      
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 7 ของ
เงินเดือน (2560: อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือน) กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯ หรือเม่ือพนกังานนั้นได้รับการเล่ือนต าแหน่งในระดบัผูจ้ดัการ ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯรับรู้
เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 104 ลา้นบาท (2560: 90 ลา้นบาท) 

 กองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทัยอ่ย เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตามนโยบายของบริษทัยอ่ยและเป็นไปตาม
กฎหมายของประเทศท่ีบริษทัยอ่ยนั้นด าเนินกิจการอยู ่

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าด าเนินงาน 

33.1.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีส าคญัเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร 
การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวนประมาณ 267 ลา้นบาท 2 ล้านยูโรหรือประมาณ 76 ลา้นบาท 
และ 10,465 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 4,843 ล้านบาท (2560: 171 ล้านบาท 2 ล้านยูโรหรือ
ประมาณ 75 ล้านบาท และ 19 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 9 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 267                        
ลา้นบาท 2560: 171 ลา้นบาท) 

33.1.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีส าคญัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  จ่ายช าระ 

 
สกลุเงิน 

 
จ านวนเงิน ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 (ลา้นหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

รูปีอินเดีย 43 11 2 6 
ยโูร 1 38 12 1 

 รวม 49 14 7 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  จ่ายช าระ 
 

สกลุเงิน 
 

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

 (ลา้นหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

รูปีอินเดีย 60 12 12 7 
ยโูร 4 84 55 1 

 รวม 96 67 8 

33.2 ภาระค า้ประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนับางประการตามปกติธุรกิจ
คงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัต่อไปน้ี 

33.2.1 หนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงคา้งอยู่ประมาณ 340 ล้านบาท (2560: 
684ลา้นบาท) (รวมหนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯให้แก่กรมสรรพากร
จ านวนประมาณ 307 ลา้นบาท (2560: 656 ลา้นบาท) ส าหรับการถูกประเมินภาษี ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 33.3.1) 

33.2.2 หนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยคงค้างอยู่ประมาณ 954 ล้านรูปีอินเดีย                                
หรือประมาณ 442 ล้านบาท 0.3 ล้านยูโร หรือประมาณ 13 ล้านบาท (2560: 810 ล้านรูปีอินเดีย 
หรือประมาณ 412 ลา้นบาท 0.3 ลา้นยโูร หรือประมาณ 14 ลา้นบาท) 

33.3 การถูกประเมินภาษี 

33.3.1 ก. ในปี 2555 บริษทัฯได้รับหนงัสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 
2544 ถึง 2547 เป็นจ านวนเงินประมาณ 401 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และบริษทัฯ
ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซ่ึงในระหว่างปี 2556 
คณะกรรมการฯมีค าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ทั้งหมดของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อ
ศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากรและเม่ือ
วนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้ค าพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเบ้ียปรับและ
เงินเพิ่มลงเหลือจ านวนประมาณ 201 ล้านบาท จากเดิมท่ีกรมสรรพากรค านวณไว้ท่ี 270                       
ลา้นบาท ส่วนค าขออ่ืนของบริษทัฯ ศาลภาษีอากรกลางให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ                         
ไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อ
ศาลฎีกา 
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  เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้ยกค าฟ้องท่ีบริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาล
ฎีกาให้มีการพิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีของกรมสรรพากรส าหรับปี 2544 ถึง 2547 
ส่งผลให้บริษทัฯตอ้งช าระภาษีรวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มดงักล่าวให้แก่กรมสรรพากรจ านวน 
401 ล้านบาท ซ่ึงในระหว่างปีปัจจุบัน บริษทัฯได้จ่ายช าระภาษีรวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม
ดงักล่าวใหแ้ก่กรมสรรพากรเรียบร้อยแลว้ 

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

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

 ง. เม่ือว ัน ท่ี  21 สิงหาคม 2561 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษี เงินได้นิ ติบุคคลจาก
กรมสรรพากรส าหรับปี 2551 เป็นจ านวนเงินประมาณ 49 ล้านบาท และ หนังสือประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี 2551 จ  านวนเงินประมาณ 4 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม)                                 
ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบัน                                     
ค าอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ทั้ งน้ี บริษัทฯได้บันทึกส ารองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีตามท่ีกล่าวไวใ้นข้อ ข และ ค 
จ านวนประมาณ 216 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ไวแ้ล้วโดยแสดงอยู่ภายใตร้ายการ 
“หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
และในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีตามท่ีกล่าวไว้
ในข้อ ง จ านวนประมาณ 23 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) โดยแสดงอยู่ภายใต้รายการ 
“หน้ีสินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
และได้บนัทึกจ านวนดงักล่าวไวภ้ายใตร้ายการ “ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี”                          
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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33.3.2 บริษัทย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินได ้                  
นิติบุคคลส าหรับปี 2546 - 2559 เป็นจ านวนเงินรวมทั้ งส้ินประมาณ 163 ล้านรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 75 ลา้นบาท และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตส าหรับปี 2548 - 2560 เป็น
จ านวนเงินประมาณ 150 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 70 ล้านบาท ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการ
อุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั ดงันั้น บริษทั
ยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกส ารองส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

34. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมไวแ้ยกแสดงตามระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม                  
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 4.20) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 11) - 76 - 76 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 20) - 15 - 15 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14) - - 237 237 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 11) - 61 - 61 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 20) - 5 - 5 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14) - - 210 210 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 11) - 76 - 76 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 11) - 30 - 30 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน บริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความ
เส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน                                
ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดังนั้ นบริษทัฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ    
นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อย                     
มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้ง
สูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบนัการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสั้น สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ
ข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)                              
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,227 - - 10,348 1,033 15,608 0.00 - 8.25 
เงินลงทุนชัว่คราว 223 - - - - 223 (0.20) - (0.21) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 11,558 11,558 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั  - - - - 55 55 5.25 - 8.75 
รวม 4,450 - - 10,348 12,646 27,444  

        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 11,801 11,801 - 
รวม - - - - 11,801 11,801  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,113 - - 14,340 867 17,320 0.00 - 5.25 
เงินลงทุนชัว่คราว 215 - - - - 215 0.00 - 4.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 10,468 10,468 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั  - 43 - - 4 47 0.00 - 8.75 
รวม 2,328 43 - 14,340 11,339 28,050  
        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื           
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 229 - - - - 229 8.40 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 10,480 10,480 - 
รวม 229 - - - 10,480 10,709  

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 9,712 41 9,753 0.00 - 1.20 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 11,048 11,048 - 

รวม - - - 9,712 11,089 20,801  

        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 9,277 9,277 - 

รวม - - - - 9,277 9,277  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 11,866 20 11,886 0.10 - 1.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 9,197 9,197 - 
รวม - - - 11,866 9,217 21,083  

        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 7,931 7,931 - 

รวม - - - - 7,931 7,931  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้
และการกู้ยืมหรือให้กู ้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ตกลงท าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
เหรียญสหรัฐฯ 196 172 201 153 346 288 193 144 
ยโูร 5 2 3 2 4 2 9 6 
เยน 193 139 438 320 184 139 438 320 
โครูนาเช็ก 17 26 - - 17 26 - - 
ฟรังกส์วติเซอร์แลนด์ - - - 1 - - - 1 
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(หน่วย: บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
สกุลเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
เหรียญสหรัฐฯ 32.4498 32.6809 
ยโูร 37.1252 39.0273 
เยน 0.2931 0.2898 
โครูนาเช็ก 1.4359 1.5260 
ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 32.9245 33.4067 

รายละเอียดของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ ว ันท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ 2560                                   
มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 134 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.5620 - 33.1640 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - มีนาคม 2562 
   เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1.1401 - 1.1472 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2562 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 21 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 70.2506 - 72.5207 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2562 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.7199 - 0.7237 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 
มกราคม 2562 

   เยนต่อบาท 155 ลา้นเยน 0.2899 - 0.2940 บาทต่อเยน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2562 
  
 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 ธนัวาคม 2561 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 134 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.5620 - 33.1640 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - มีนาคม 2562 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เยนต่อบาท 155 ลา้นเยน 0.2899 - 0.2940 บาทต่อเยน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2562 

 
 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 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตรา
ต่างประเทศและเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นต้น บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ค  านึงถึง
ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

36. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับ                 
ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.42:1 (2560: 0.42:1)                  
และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.30:1 (2560: 0.29:1) 
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37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

37.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเพิ่มใน 
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจ านวนเงินประมาณ 2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ 
ประมาณ  80 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการจดัตั้ งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือ Delta Electronics (Automotive) Americas Inc. (ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ี  13.2.2) ซ่ึ งบริษัทฯได้เพิ่ มเงินลงทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเม่ือว ัน ท่ี                                                 
25 มกราคม 2562 

37.2  เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 2.3 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 2,869 ล้านบาท                         
โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 


