
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้        

อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน         

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ปรีชา อรุณนารา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 27 เมษายน 2563 



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,769,973          12,393,643          6,632,805            6,233,097            

เงินลงทุนชั�วคราว -                          1,698                   -                          -                          

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 4 11,161,635          9,739,299            10,796,924          9,467,965            

สินคา้คงเหลือ 5 9,719,208            8,963,490            6,473,462            5,745,785            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 6 864,868               -                          4,253                   -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 7 1,430,276            1,280,765            328,585               307,190               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 34,945,960          32,378,895          24,236,029          21,754,037          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั 52,995                 49,714                 -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 422,577               464,294               -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          14,085,116          14,085,116          

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 10 231,816               218,445               -                          -                          

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 12,505,880          11,402,816          7,046,863            6,647,546            

สิทธิในการใชที้�ดิน -                          197,730               -                          -                          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 332,255               -                          2,676                   -                          

ค่าความนิยม 431,384               417,964               -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 13 440,836               413,753               453                     633                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 274,421               259,681               -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 182,632               154,993               3,418                   3,417                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 14,874,796          13,579,390          21,138,526          20,736,712          

รวมสินทรัพย์ 49,820,756          45,958,285          45,374,555          42,490,749          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 14 12,119,695          10,150,828          10,186,501          8,473,884            

เงินปันผลคา้งจ่าย 18 2,245,287            -                          2,245,287            -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 47,371                 50,621                 -                          -                          

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 60,295                 -                          2,692                   -                          

ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 17 80,317                 92,157                 -                          -                          

หนี� สินและประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

   จากการถูกประเมินภาษี 24.3.1 239,368               239,368               239,368               239,368               

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 26 154,260               -                          153,985               -                          

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 15 280,984               305,403               81,501                 110,489               

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 15,227,577          10,838,377          12,909,334          8,823,741            

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 55,000                 -                          -                          -                          

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 119,353               114,014               -                          -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 1,500,311            1,427,499            455,657               444,707               

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 17 414,903               381,381               320,589               288,554               

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 234,035               190,672               1,085                   1,085                   

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 2,323,602            2,113,566            777,331               734,346               

รวมหนี�สิน 17,551,179          12,951,943          13,686,665          9,558,087            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,247,382            1,247,382            1,247,382            1,247,382            

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

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 125,900               125,900               125,900               125,900               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,970,442          34,359,240          28,822,696          30,067,468          

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น (2,558,787)          (3,210,183)          -                          -                          

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 32,272,822          33,010,224          31,687,890          32,932,662          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,245)                 (3,882)                 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 32,269,577          33,006,342          31,687,890          32,932,662          

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 49,820,756          45,958,285          45,374,555          42,490,749          

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 12,524,571        12,748,167        10,288,413        10,059,625        

รายไดจ้ากการให้บริการ 155,214             201,177             17,558               5,618                 

รายไดอื้�น

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 218,608             -                        224,723             -                        

   อื�น ๆ 69,153               81,053               34,515               66,166               

รวมรายได้ 12,967,546        13,030,397        10,565,209        10,131,409        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 10,034,406        9,808,913          7,840,360          7,682,083          

ตน้ทุนการให้บริการ 59,574               162,876             12,909               3,959                 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 19 930,118             946,542             698,173             669,796             

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 414,157             420,681             270,353             228,422             

ค่าใชจ้่ายในการวิจยัและพฒันา 20 692,279             631,515             732,951             646,183             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน -                        20,969               -                        4,311                 

ค่าใชจ้่ายอื�น 7,513                 21,355               26,928               28,350               

รวมค่าใช้จ่าย 12,138,047        12,012,851        9,581,674          9,263,104          

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 829,499             1,017,546          983,535             868,305             

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 (53,938)              6,181                 -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 42,228               69,069               16,991               28,586               

ตน้ทุนทางการเงิน (246)                  (400)                  (11)                    -                        

กาํไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 817,543             1,092,396          1,000,515          896,891             

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 21 39,583               (9,374)               -                        -                        

กาํไรสําหรับงวด 857,126             1,083,022          1,000,515          896,891             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 661,856             89,335               -                        -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นจากเงินลงทุนใน

   บริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8 (10,460)              (1,794)               -                        -                        

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ

   จากภาษีเงินได้ 651,396             87,541               -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 651,396             87,541               -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,508,522          1,170,563          1,000,515          896,891             

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 856,489             1,086,064          1,000,515          896,891             

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 637                    (3,042)               

857,126             1,083,022          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,507,885          1,173,606          1,000,515          896,891             

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 637                    (3,043)               

1,508,522          1,170,563          

กาํไรต่อหุ้น 22

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.69                   0.87                   0.80                   0.72                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ผลต่างจากการ ส่วนแบ่ง รวม ส่วนของผู ้

ส่วนเกินทุนจากการ แปลงค่างบการเงิน กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องคป์ระกอบอื�น รวม มีส่วนไดเ้สียที�

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

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382              1,491,912              (1,004,027)           125,900                 34,432,010            (2,447,379)                90,705                       (2,356,674)             33,936,503            4,417                     33,940,920            

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                           -                            1,086,064              -                                -                                -                            1,086,064              (3,042)                   1,083,022              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                            -                            -                           -                            -                            89,336                       (1,794)                       87,542                   87,542                   (1)                          87,541                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                           -                            1,086,064              89,336                       (1,794)                       87,542                   1,173,606              (3,043)                   1,170,563              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มนีาคม 2562 1,247,382              1,491,912              (1,004,027)           125,900                 35,518,074            (2,358,043)                88,911                       (2,269,132)             35,110,109            1,374                     35,111,483            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382              1,491,912              (1,004,027)           125,900                 34,359,240            (3,240,868)                30,685                       (3,210,183)             33,010,224            (3,882)                   33,006,342            

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                           -                            856,489                 -                                -                                -                            856,489                 637                        857,126                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                            -                            -                           -                            -                            661,856                     (10,460)                     651,396                 651,396                 -                            651,396                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                           -                            856,489                 661,856                     (10,460)                     651,396                 1,507,885              637                        1,508,522              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                           -                            (2,245,287)             -                                -                                -                            (2,245,287)             -                            (2,245,287)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มนีาคม 2563 1,247,382              1,491,912              (1,004,027)           125,900                 32,970,442            (2,579,012)                20,225                       (2,558,787)             32,272,822            (3,245)                   32,269,577            

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382                 1,491,912                 125,900                    30,558,014               33,423,208               

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                896,891                    896,891                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                896,891                    896,891                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 1,247,382                 1,491,912                 125,900                    31,454,905               34,320,099               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382                 1,491,912                 125,900                    30,067,468               32,932,662               

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                1,000,515                 1,000,515                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                1,000,515                 1,000,515                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                -                                -                                (2,245,287)                (2,245,287)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 1,247,382                 1,491,912                 125,900                    28,822,696               31,687,890               

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

กาํไรสะสม

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 817,543            1,092,396         1,000,515         896,891            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื�อมราคา 500,184            350,242            393,462            284,043            

   ค่าตดัจาํหน่าย 29,053              27,627              180                   222                   

   ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 23,488              4,203                773                   (13,549)             

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (กลบัรายการ) (38,713)             99,285              (81,843)             80,173              

   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ

      จากการตดัจาํหน่ายสินคา้ที�เสียหายและลา้สมยั (48,836)             (86,704)             (38,523)             (22,820)             

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ�มขึ�น 20,291              13,154              13,385              3,976                

   ประมาณการหนี� สินเพิ�มขึ�น 32,805              19,615              8,299                15,838              

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 53,938              (6,181)               -                        -                        

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,487                78                     888                   199                   

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 302                   -                        -                        -                        

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (71,197)             54,846              (155,385)           67,672              

   ดอกเบี�ยรับ (42,228)             (69,069)             (16,991)             (28,586)             

   ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 246                   400                   11                     -                        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 1,278,363         1,499,892         1,124,771         1,284,059         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (762,472)           659,676            (653,524)           1,010,578         

   สินคา้คงเหลือ (668,169)           (935,150)           (607,311)           (858,991)           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (160,053)           (336,665)           (58,027)             (185,500)           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 9,044                (6,028)               (1)                      29                     

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 1,645,119         (81,386)             1,408,724         35,813              

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (34,164)             112,217            (29,704)             (11,470)             

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (11,963)             (10,796)             (2,435)               (1,221)               

   ประมาณการหนี� สิน (1,950)               (2,971)               (582)                  (2,023)               

   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 43,363              56,357              -                        (141)                  

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,337,118         955,146            1,181,911         1,271,133         

   รับดอกเบี�ย 38,012              34,044              5,228                3,279                

   จ่ายดอกเบี�ย (531)                  (395)                  (11)                    -                        

   จ่ายภาษีเงินได้ (35,658)             (38,834)             (424)                  (166)                  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,338,941         949,961            1,186,704         1,274,246         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง (3,281)               2,403                -                        -                        

เงินฝากประจาํที�มีอายเุกิน 3 เดือน (เพิ�มขึ�น) ลดลง (858,917)           115,601            -                        -                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                        -                        -                        (1,391,042)        

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัร่วม -                        161,326            -                        -                        

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,475,977)        (1,307,112)        (790,991)           (765,879)           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 96,182              2,540                -                        -                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น (1,417)               (926)                  -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นเพิ�มขึ�น (26,445)             (21,058)             -                        -                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,269,855)        (1,047,226)        (790,991)           (2,156,921)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายหนี� สินตามสญัญาเช่า (19,504)             -                        (2,684)               -                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (19,504)             -                        (2,684)               -                        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ�มขึ�น 392,170            179,039            -                        -                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบ

   ของอตัราแลกเปลี�ยน (558,248)           81,774              393,029            (882,675)           

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (65,422)             2,051                6,679                2,106                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (623,670)           83,825              399,708            (880,569)           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 12,393,643       15,607,754       6,233,097         9,752,996         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 11,769,973       15,691,579       6,632,805         8,872,427         

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -                        2,430                -                        -                        

   เงินปันผลคา้งจ่าย 2,245                -                        2,245                -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและ                                     

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมี Delta Electronics Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งท่ีประเทศไตห้วนั 

เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ เลขท่ี 714 หมู่ 4 ตาํบลแพรกษา อาํเภอ

เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ รวมถึงการวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคไรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง                                        

ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าว

อาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของ                                             

กลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า

ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการ

และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                          

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีจัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) โดยใช้เกณฑ์

เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม

บริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบ

การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

การใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ

ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา

สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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 มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ

การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั

มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

สําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่า

ตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้

เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วนัท่ี                                

1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

1.6 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองสัญญาเช่า เน่ืองจาก

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติั 

สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก

การวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญา

เช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน

ให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบั

จากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนั

ส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย

ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม

บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น

ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชําระแล้ว 

นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน

สัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา

ถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐาน

เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 

2562 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน กลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินลงทุนชัว่คราว 2 (2) - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 36 - 36 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,281 (34) - 1,247 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

สิทธิในการใชท่ี้ดิน 198 - (198) - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 311 311 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 

2562 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน กลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน     

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 

 

- 

 

- 

 

61 

 

61 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 1 - 1 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 305 (1) - 304 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

- 

 

- 

 

52 

 

52 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 

2562 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน กลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 33 - 33 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 307 (33) - 274 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 5 5 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน     

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 

 

- 

 

- 

 

5 

 

5 
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2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ี

กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิมนั้น แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,393 - 12,393 12,393 

เงินลงทุนชัว่คราว 2 - 2 2 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,739 - 9,739 9,739 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 34 34 - 34 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,247 - 1,247 1,247 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 50 - 50 50 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 155 - 155 155 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 23,620 34 23,586 23,620 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,233 - 6,233 6,233 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,468 - 9,468 9,468 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 33 33 - 33 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 274 - 274 274 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3 - 3 3 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 16,011 33 15,978 16,011 
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 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม 1 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

ไม่มี) 

2.2 สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา

เช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16      

มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 207 6 

หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (92) (1) 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2) - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 113 5 

   

ประกอบดว้ย   

หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 61 5 

หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 52 - 

 113 5 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั

คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

อาคาร 88 5 

รถยนต ์ 25 - 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 113 5 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้นตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกจิกบับริษทัใหญ่*      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 22 18 22 16 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 77 89 - 2 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่าสิทธิจ่าย (หมายเหตุ 19) 321 292 321 292 ราคาตามสญัญา 

ค่าบริการจ่าย 45 23 45 23 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 4,519 3,553 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 295 90 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย - - 54 53 ราคาตามสญัญา 

ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย (หมายเหตุ 20) - - 524 438 ราคาตามสญัญา 

ค่าจดัจาํหน่ายจ่าย - - 21 27 ราคาตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหาร - - 22 - ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 10 4 7 4 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 15 11 12 8 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 1,786 1,534 685 482 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 912 965 246 216 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 144 129 144 129 ราคาตามสญัญา 

ค่านายหนา้รับ 26 22 - - ราคาตามสญัญา 

ค่าบริการรับ 30 32 - - ราคาตามสญัญา 

* Delta Electronics Inc. ไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562              

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     

บริษทัใหญ่* 33 36 26 31 

บริษทัยอ่ย - - 5,695 4,827 

บริษทัร่วม 11 10 5 4 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,804 1,197 746 428 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,848 1,243 6,472 5,290 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ4)     

บริษทัใหญ่* 1 1 1 1 

บริษทัยอ่ย - - 19 29 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 2 24 2 24 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 25 22 54 

เงนิทดรองแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ4)     

บริษทัยอ่ย - - 4 3 

รวมเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 4 3 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     

บริษทัใหญ่* 76 86 4 2 

บริษทัยอ่ย - - 328 342 

บริษทัร่วม 15 1 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 950 766 237 192 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,041 853 569 536 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     

บริษทัใหญ่* 265 158 254 157 

บริษทัยอ่ย - - 274 361 

บริษทัร่วม 8 12 5 10 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 122 126 122 126 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 395 296 655 654 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     

บริษทัใหญ่* 125 90 125 90 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 115 107 115 107 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 240 197 240 197 

เงนิปันผลค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัใหญ่* 124 - 124 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,308 - 1,308 - 

รวมเงินปันผลคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,432 - 1,432 - 

* Delta Electronics Inc. ไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน

ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 21 29 10 13 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 2 1 

รวม 23 31 12 14 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,811 1,232 5,663 4,134 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 30 10 791 1,148 

   3 - 6 เดือน 7 1 10 3 

   6 - 12 เดือน - - 7 5 

   มากกวา่ 12 เดือน - - 1 - 

รวม 1,848 1,243 6,472 5,290 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,720 6,963 3,559 3,326 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 1,002 934 314 388 

   3 - 6 เดือน 63 93 9 2 

   6 - 12 เดือน 152 153 2 1 

   มากกวา่ 12 เดือน 109 48 - - 

รวม 9,046 8,191 3,884 3,717 

รวมลูกหน้ีการคา้ 10,894 9,434 10,356 9,007 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (211) (188) (5) (4) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 10,683 9,246 10,351 9,003 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 4 3 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 3 25 22 54 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 476 468 420 408 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 479 493 446 465 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 11,162 9,739 10,797 9,468 
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5. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับสําหรับ                                 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (1,380) (754) 

บนัทึกเพ่ิมระหวา่งงวด (43) - 

โอนกลบัการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น 

     มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเน่ืองจากการตดัจาํหน่าย 

        สินคา้ท่ีเสียหายและลา้สมยัในระหวา่งงวด 49 39 

กลบัรายการระหวา่งงวด 82 82 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 (1,292) (633) 

6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม  

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกิน 3 เดือน 861 - - - 

ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

   ล่วงหนา้ (หมายเหตุ 26) 4 - 4 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 865 - 4 - 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม  

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 403 304 148 91 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 669 666 107 141 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 245 200 50 32 

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 59 52 - - 

ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

   ล่วงหนา้ (หมายเหตุ 26) - 34 - 33 

อ่ืน ๆ 54 25 24 10 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,430 1,281 329 307 
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

8.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ 

สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

   
 

(ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Delta Electronics (Switzerland) AG 

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

ธุรกิจลงทุน จาํหน่าย วิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

สวิตเซอร์แลนด ์ 49 49 287 287 373 432 

Delta Greentech Electronics Industry LLC  

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

การตลาดและการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

อีเลคโทรนิคส์ 

ตุรกี 49 49 117 117 94 99 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน     (38) (60) (44) (67) 

รวม     366 344 423 464 

8.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) และส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2563 2562 2563 2562 

Delta Electronics (Switzerland) AG (49) 18 (10) (2) 

Delta Greentech Electronics Industry LLC (5) (12) - - 

รวม (54) 6 (10) (2) 
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 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 

2562 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการตามราคาทุน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั ราคาทุน 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 

DET International Holding Limited 9,450 9,450 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั  206 206 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 5,573 5,573 

รวม 15,229 15,229 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,144) (1,144) 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 14,085 14,085 

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 

2562 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินใหเ้ช่า 

อาคารสาํนกังาน

ใหเ้ช่า รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 30 188 218 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือระหวา่งงวด - 1 1 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (2) (2) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2 13 15 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563  32 200 232 
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11. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 11,403 6,648 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,476 791 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (98) (1) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (476) (391) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 201 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 12,506 7,047 

12. สินทรัพย์สิทธิในการใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิในการใชส้ําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 198 - 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 113 5 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 29 - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (22) (2) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 14 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 332 3 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 414 1 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือระหวา่งงวด 26 - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (29) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 30 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 441 1 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 1,041 853 569 536 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,271 5,826 6,564 5,212 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 395 296 655 654 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 810 889 726 746 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 240 197 240 197 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,022 1,781 1,296 1,041 

เงินรับล่วงหนา้ 341 309 137 88 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,120 10,151 10,187 8,474 

15. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

(หมายเหตุ 26) - l - - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 144 136 49 89 

ภาษีขายคา้งชาํระ 83 88 - - 

อ่ืน ๆ 54 80 33 21 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 281 305 82 110 
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16. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,427 445 

รับรู้เพ่ิมระหวา่งงวด 21 13 

ลดลงระหวา่งงวด (12) (2) 

กลบัรายการระหวา่งงวด (1) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 65 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 1,500 456 

17. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั ประมาณการ  

 สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 431 42 473 274 15 289 

รับรู้เพ่ิมระหวา่งงวด 70 12 82 26 - 26 

ลดลงระหวา่งงวด (1) (1) (2) (1) - (1) 

กลบัรายการระหวา่งงวด (27) (22) (49) (18) - (18) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุนจากอตัรา

แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (9) - (9) 25 - 25 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 464 31 495 306 15 321 

       

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 67 25 92 - - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 364 17 381 274 15 289 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 431 42 473 274 15 289 

       

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 66 14 80 - - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 398 17 415 306 15 321 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 464 31 495 306 15 321 

การรับประกนัสินค้า 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินสําหรับการรับประกนัสินคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยอา้งอิงจากขอ้มูล

การซ่อมแซมและรับคืนสินคา้ท่ีขายในอดีตกบัปริมาณการขายสินคา้แต่ละประเภทท่ีมีการรับประกนัใน

ปัจจุบนั 
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18. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

   เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 2,245 1.80 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

   เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 2,869 2.30 

19. ค่าสิทธิ 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาขอใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลยี (Intellectual Property & Technology 

License Agreement) กับ Delta Electronics Inc. (“ผูอ้นุญาต”) โดยผูอ้นุญาตยินยอมให้บริษทัฯผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ใชสิ้ทธิบตัรและเทคโนโลยขีองผูอ้นุญาตรวมทั้งส่วนปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการ

ตอบแทนการใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯตกลงจ่ายค่าสิทธิให้แก่ผูอ้นุญาตโดยคิดในอตัราร้อยละของรายได้

จากการขายผลิตภณัฑ์เฉพาะท่ีผลิตภายใต้สัญญาน้ี ซ่ึงอตัราร้อยละดังกล่าวถือตามเกณฑ์ราคาตลาด                           

(Arm’s length basis) โดยคู่สัญญาจะมีการทบทวนอตัราร้อยละดงักล่าวเป็นรายปีก่อนวนัครบกาํหนดของ

สัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และครบกาํหนดเป็นรายปีและจะมีผลบังคับ

ต่อเน่ืองเป็นรายปีจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิก ทั้งน้ีบริษทัฯได้บนัทึกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

ดังกล่าวเป็น “ค่าสิทธิ” โดยแสดงอยู่ภายใต้รายการ “ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย” ใน                                     

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

20. ค่าใช้จ่ายในการวจัิยและพฒันา 

บริษทัฯได้ทาํสัญญาบริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง คือ Delta Energy Systems 

(Germany) GmbH ซ่ึงจะใหบ้ริการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์(ดา้นการออกแบบและวศิวกรรม) แก่บริษทัฯ

โดยคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการเท่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์บวกกาํไร

ส่วนเพิ่มซ่ึงเป็นไปตามเกณฑร์าคาตลาด (Arm’s length basis) ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวครบกาํหนดเป็นรายปี 

บริษทัฯได้แสดงรายการค่าใช้จ่ายด้านการออกแบบและวิศวกรรมท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ 

“ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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21. ภาษีเงินได้ 

 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 28 (23) - - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 4 - - - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง                      

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 9 13 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) 1 - - 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน 40 (9) - - 

22. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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23. ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 

2562 ท่ีนาํเสนอต่อประธานบริหารของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

ส่วนงานเพาเวอร์

อีเลคโทรนิคส์ 

ส่วนงานระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ส่วนงานระบบ

อตัโนมติั อ่ืน ๆ  งบการเงินรวม 
 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้           

รายไดจ้ากการขายใหก้บัลูกคา้ภายนอก 7,928 8,565 4,148 3,737 413 421 36 25 12,525 12,748 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการใหก้บั                

ลูกคา้ภายนอก 15 38 41 75 65 78 34 10 155 201 

รวมรายได ้ 7,943 8,603 4,189 3,812 478 499 70 35 12,680 12,949 

            

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 521 886 198 281 8 38 (178) (227) 549 978 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน        219 (21) 

รายไดอ่ื้น         69 81 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน         (8) (21) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (54) 6 

รายไดท้างการเงิน         42 69 

กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้        817 1,092 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้         40 (9) 

กาํไรสาํหรับงวด         857 1,083 

24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

24.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าดําเนินงาน 

24.1.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีสําคญัเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร การซ้ือ

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์จาํนวนประมาณ 311 ล้านบาท 1 ล้านยูโร หรือประมาณ 49 ล้านบาท                               

6,757 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 2,917 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 11 

ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 723 ล้านบาท 1 ล้านยูโร หรือประมาณ 35 ล้านบาท 1 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ หรือประมาณ 42 ลา้นบาท และ 7,931 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 3,334 ลา้นบาท)  
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24.1.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีสําคญัท่ีต้องจ่ายใน

อนาคตภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน ดงัน้ี 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

  จ่ายชาํระ 

สกลุเงิน จาํนวนเงิน ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 (ลา้นหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

ยโูร 2 13 32 32 

เหรียญสหรัฐฯ 0.1 - 4 - 

 รวม 13 36 32 

   

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  จ่ายชาํระ 

สกลุเงิน จาํนวนเงิน ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 (ลา้นหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

รูปีอินเดีย 202 44 41 - 

ยโูร 2 39 37 7 

เหรียญสหรัฐฯ 1 8 9 - 

เหรียญออสเตรเลีย 1 7 9 - 

 รวม 98 96 7 

24.2 ภาระคํา้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีสาํคญัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนับางประการตามปกติธุรกิจคงคา้งอยู ่ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 

24.2.1 หนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯคงค้างอยู่ประมาณ  370 ล้านบาท                     

(31 ธันวาคม 2562: 369 ล้านบาท) (รวมหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ

ให้แก่กรมสรรพากรจาํนวนประมาณ 335 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 335 ลา้นบาท) สําหรับ

การถูกประเมินภาษี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 24.3.1) 

24.2.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อยคงคา้งอยู่ประมาณ 1,158 ลา้นรูปีอินเดีย 

หรือประมาณ 500 ลา้นบาท 0.3 ลา้นยโูร หรือประมาณ 13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1,156 ลา้น                            

รูปีอินเดีย หรือประมาณ 486 ลา้นบาท 0.3 ลา้นยโูร หรือประมาณ 12 ลา้นบาท)  
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24.3 การถูกประเมินภาษี 

24.3.1 ก. ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 

2548 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.96 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2548 จาํนวนประมาณ 0.06 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 

ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํ

อุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และในปี 2559 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือ

ประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2549 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 168 

ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2549 

จํานวนประมาณ 2 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ข. เ ม่ือว ันท่ี 23 สิงหาคม 2560 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

กรมสรรพากรสาํหรับปี 2550 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 79 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 

และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสาํหรับปี 2550 จาํนวนประมาณ 3 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับ

และเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร 

ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ค. เ ม่ือว ันท่ี 21 สิงหาคม 2561 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

กรมสรรพากรสาํหรับปี 2551 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 49 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 

และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2551 จาํนวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท                         

(รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ

กรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ง. เ ม่ือว ันท่ี 20 สิงหาคม 2562 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

กรมสรรพากรสาํหรับปี 2552 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 23 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 

และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2552 จาํนวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท                         

(รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ

กรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ ก ข ค และ ง 

จาํนวนประมาณ 239 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ไวแ้ลว้โดยแสดงอยู่ภายใตร้ายการ 

“หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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24.3.2 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินได้                   

นิติบุคคลสําหรับปี 2546 - 2559 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 232 ล้านรูปีอินเดีย หรือ

ประมาณ 100 ลา้นบาท และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสําหรับปี 2548 - 2560 

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 279 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 121 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูใ่นระหว่าง

การอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั ดงันั้น 

บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

25. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ

เงินท่ีสาํคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

เหรียญสหรัฐฯ 173 165 222 189 335 320 223 189 

ยโูร 8 6 2 2 7 5 13 16 

เยน 216 201 431 246 214 201 294 244 

โครูนาเช็ก 10 8 - - 10 8 - - 

 

(หน่วย: บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สกุลเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี  

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เหรียญสหรัฐฯ 32.6712 30.1540 

ยโูร 35.9585 33.7311 

เยน 0.3011 0.2759 

โครูนาเช็ก 1.3159 1.3161 
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 กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เหมาะสมเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัมีผล

บงัคบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 118 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30.0680 - 32.9450 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - มิถุนายน 2563 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอนิเดีย 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 76.3900 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2563 

เยนต่อบาท 65 ลา้นเยน 0.2842 - 0.3012 บาทต่อเยน เมษายน - มิถุนายน 2563 

 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 122 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30.0900 - 30.5300 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2563 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 70.9694 - 71.9917 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2563 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 118 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30.0680 - 32.9450 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - มิถุนายน 2563 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เยนต่อบาท 65 ลา้นเยน 0.2842 - 0.3012 บาทต่อเยน เมษายน - มิถุนายน 2563 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 122 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30.0900 - 30.5300 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2563 

26. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะใชว้ธีิราคาทุนหรือวธีิรายได้

ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
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ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของ

ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6)  - 4 - 4 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 154 - 154 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 7) - 34 - 34 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 15) - 1 - 1 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 4 - 4 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 154 - 154 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 7) - 33 - 33 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คํานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ี

สามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตรา

ต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 
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