
 

 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                            

และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563                        

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปี                   

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ

เฉพาะของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                           

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ         

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้                                 

ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ

สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีท่ีสาํคญัยิง่รายการหน่ึงของบริษทัฯ เน่ืองจากจาํนวนรายไดท่ี้บนัทึก

ในบญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของบริษทัฯ ประกอบกบับริษทัฯมีลูกคา้จาํนวนมากราย

ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ ทั้งน้ีเพื่อใหแ้น่ใจวา่

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถูกรับรู้ในบญัชีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการทาํความเขา้ใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ                       

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี                              

และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกใหแ้ก่ลูกคา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา

บญัชี และทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายเพือ่ตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึน                    

ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 10 จาํเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก ประกอบกบัสินคา้คงเหลือของบริษทัฯเป็นสินคา้

ประเภทเทคโนโลยรีะดบัสูงซ่ึงโดยทัว่ไปจะลา้สมยัเร็วกวา่สินคา้ประเภทอ่ืน ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบั

มูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผือ่การลดลง

ของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบ

การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้และไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯใช้

ในการพจิารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยทาํความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่การ

ลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอในการใชเ้กณฑด์งักล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ขอ้มูลอายขุองสินคา้คงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพือ่ระบุถึงกลุ่มสินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มี                                                    

การหมุนเวียนท่ีชา้กวา่ปกติ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจาก                                       

การขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้ 

การด้อยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบัตร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของค่าความนิยมและสิทธิบตัรเป็นจาํนวน 437 ลา้นบาท                                 

และ 256 ลา้นบาท ตามลาํดบั ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบตัร

ดงักล่าว เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบตัรถือเป็นประมาณการทางบญัชี                             

ท่ีสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและ                                   

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการกาํหนดอตัรา

คิดลดท่ีเหมาะสม ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าความนิยมและสิทธิบตัร 

สาํหรับการตรวจสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบตัร ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพย ์                                      

ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด รวมถึงทาํความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคิดลดท่ีใช ้โดยการสอบถาม

ผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งและวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆของกลุ่มบริษทัและของอุตสาหกรรม 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
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เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                      

กลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง                                

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ

แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                                 

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ปรีชา อรุณนารา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 19 กมุภาพนัธ์ 2564 



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 13,881,848,304    12,503,550,506    15,672,384,510    8,405,730,877      6,233,096,752      

เงินลงทุนชั�วคราว -                            1,698,291             222,745,162         -                            -                            

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 9 13,997,068,882    9,844,557,547      12,055,561,936    14,147,453,559    9,467,964,951      

สินคา้คงเหลือ 10 12,655,361,505    9,003,852,766      9,603,867,537      8,536,087,510      5,745,784,778      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 11, 34.1 354,397,180         -                            -                            148,964,927         -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 12 1,563,053,284      1,292,479,456      1,164,774,243      403,684,552         307,190,209         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 42,451,729,155    32,646,138,566    38,719,333,388    31,641,921,425    21,754,036,690    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั 51,051,970           49,713,553           55,047,683           -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 -                            464,294,219         536,334,270         -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                            -                            -                            14,088,146,222    14,085,115,632    

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 15 233,116,145         218,445,219         236,735,082         -                            -                            

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 12,724,465,674    11,408,273,772    7,962,183,623      6,895,756,473      6,647,546,003      

สิทธิในการใชที้�ดิน -                            197,730,522         220,027,996         -                            -                            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 21 376,638,347         -                            -                            -                            -                            

ค่าความนิยม 17 436,913,946         417,964,026         438,413,314         -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 18 495,955,145         413,753,297         476,225,161         61,711,479           633,148                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 289,012,579         282,950,925         264,879,085         -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 160,044,829         156,090,282         135,505,166         3,279,842             3,417,111             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 14,767,198,635    13,609,215,815    10,325,351,380    21,048,894,016    20,736,711,894    

รวมสินทรัพย์ 57,218,927,790    46,255,354,381    49,044,684,768    52,690,815,441    42,490,748,584    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ปรับปรุงใหม)่

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 19 16,181,006,985    10,254,597,886    12,431,825,100    13,744,597,031    8,473,884,409      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 188,697,947         50,621,512           89,618,118           49,174,299           -                            

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 21 72,788,807           -                            -                            -                            -                            

ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 23 76,372,926           92,157,542           13,391,589           -                            -                            

หนี� สินและประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

   จากการถูกประเมินภาษี 32.5.1 258,172,754         239,367,866         239,367,866         258,172,754         239,367,866         

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 33 674,961                -                            -                            -                            -                            

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 20 392,650,219         315,421,642         247,144,817         168,819,218         110,487,997         

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 17,170,364,599    10,952,166,448    13,021,347,490    14,220,763,302    8,823,740,272      

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 21 107,791,790         -                            -                            -                            -                            

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 114,184,020         114,013,746         144,452,338         -                            -                            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 1,542,246,168      1,427,499,000      1,234,247,093      465,244,322         444,707,410         

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 23 420,587,558         388,761,256         512,118,709         302,036,053         288,553,746         

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 256,325,004         190,752,886         24,246,916           1,356,203             1,085,000             

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 2,441,134,540      2,121,026,888      1,915,065,056      768,636,578         734,346,156         

รวมหนี�สิน 19,611,499,139    13,073,193,336    14,936,412,546    14,989,399,880    9,558,086,428      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ปรับปรุงใหม)่

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      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      1,247,381,614      

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

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 14 (1,339,694,088)    (1,004,027,399)    (1,004,027,399)    -                            -                            

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 125,900,000         125,900,000         125,900,000         125,900,000         125,900,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 39,216,330,187    34,359,240,011    34,432,010,815    34,836,221,447    30,067,468,042    

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (3,130,090,313)    (3,210,182,797)    (2,356,674,090)    -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 37,611,739,900    33,010,223,929    33,936,503,440    37,701,415,561    32,932,662,156    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4,311,249)            (3,881,845)            4,416,522             -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 14 -                            175,818,961         167,352,260         -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 37,607,428,651    33,182,161,045    34,108,272,222    37,701,415,561    32,932,662,156    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 57,218,927,790    46,255,354,381    49,044,684,768    52,690,815,441    42,490,748,584    

-                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม)่

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 62,341,159,107    51,150,868,814    53,700,304,852    40,083,739,037    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 866,851,060         895,832,599         61,451,065           38,164,553           

รายไดอื้�น

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 387,979,698         31,864,073           367,520,440         92,429,033           

   อื�น ๆ 507,435,992         429,059,272         229,066,406         333,583,660         

รวมรายได้ 64,103,425,857    52,507,624,758    54,358,342,763    40,547,916,283    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 47,244,199,937    40,833,458,598    39,680,428,319    31,581,614,290    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 844,937,682         577,496,840         50,640,046           22,554,782           

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 32.3.1 4,281,288,560      3,811,647,888      3,494,046,696      2,698,062,090      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,860,600,002      1,757,122,274      1,248,709,043      989,297,471         

ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 32.3.2 2,620,546,923      2,745,251,778      2,784,848,226      2,800,489,702      

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 95,125,078           -                           -                           -                           

ค่าใชจ่้ายอื�น 68,405,643           46,819,035           56,721,720           132,303,253         

รวมค่าใช้จ่าย 57,015,103,825    49,771,796,413    47,315,394,050    38,224,321,588    

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 7,088,322,032      2,735,828,345      7,042,948,713      2,323,594,695      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 60,845,793           24,849,891           -                           -                           

รายไดท้างการเงิน 111,437,887         237,971,248         39,084,114           95,527,873           

ตน้ทุนทางการเงิน (1,167,766)            (1,974,468)            (13,330)                -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 7,259,437,946      2,996,675,016      7,082,019,497      2,419,122,568      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (188,809,535)        (22,936,073)          (49,174,299)          -                           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี 32.5.1 (18,804,888)          -                           (18,804,888)          -                           

กาํไรสําหรับปี 7,051,823,523      2,973,738,943      7,014,040,310      2,419,122,568      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม)่

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 111,515,519         (807,098,774)        -                           -                           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นจากเงินลงทุนใน

   บริษทัร่วม 13 (4,120,121)            (25,024,541)          -                           -                           

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั 107,395,398         (832,123,315)        -                           -                           

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (19,467,721)          (163,750,063)        -                           (40,687,554)          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นจากเงินลงทุนใน

   บริษทัร่วม 13 (6,358,191)            (34,995,630)          -                           -                           

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (25,825,912)          (198,745,693)        -                           (40,687,554)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 81,569,486           (1,030,869,008)     -                           (40,687,554)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 7,133,393,009      1,942,869,935      7,014,040,310      2,378,435,014      

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,101,638,109      2,959,960,371      7,014,040,310      2,419,122,568      

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (429,404)               (8,298,367)            

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (49,385,182)          22,076,939           

7,051,823,523      2,973,738,943      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,182,469,565      1,942,701,601      7,014,040,310      2,378,435,014      

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (429,404)               (8,298,367)            

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (48,647,152)          8,466,701             

7,133,393,009      1,942,869,935      

กาํไรต่อหุ้น 29

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5.69                      2.37                      5.62                      1.94                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ผลตา่งจากการ ส่วนแบ่ง รวม ส่วนของผู ้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนตา่งจากการ แปลงคา่งบการเงิน กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น องคป์ระกอบอื�น รวม มีส่วนไดเ้สียที� ของบริษทัยอ่ยก่อน

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

และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตา่งประเทศ ในบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย การควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 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       

ผลกระทบสะสมจากการรวมธุรกิจภายใต้

   การควบคุมเดียวกนั (หมายเหตุ 14) -                              -                              -                            -                              -                              -                                  -                                  -                              -                              -                              167,352,260            167,352,260            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562

    - ปรับปรุงใหม่ 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                167,352,260            34,108,272,222       

กาํไรสําหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                              -                              -                            -                              2,959,960,371         -                                  -                                  -                              2,959,960,371         (8,298,367)              22,076,939              2,973,738,943         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี

    - ปรับปรุงใหม่ -                              -                              -                            -                              (163,750,063)           (793,488,536)               (60,020,171)                 (853,508,707)           (1,017,258,770)        -                              (13,610,238)             (1,030,869,008)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

   - ปรับปรุงใหม่ -                              -                              -                            -                              2,796,210,308         (793,488,536)               (60,020,171)                 (853,508,707)           1,942,701,601         (8,298,367)              8,466,701                1,942,869,935         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                              -                              -                            -                              (2,868,981,112)        -                                  -                                  -                              (2,868,981,112)        -                              -                              (2,868,981,112)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

    - ปรับปรุงใหม่ 1,247,381,614         1,491,912,500         (1,004,027,399)      125,900,000            34,359,240,011       (3,240,867,802)            30,685,005                  (3,210,182,797)        33,010,223,929       (3,881,845)              175,818,961            33,182,161,045       

-                              -                              -                            -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ผลตา่งจากการ ส่วนแบ่ง รวม ส่วนของผู ้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนตา่งจากการ แปลงคา่งบการเงิน กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น องคป์ระกอบอื�น รวม มีส่วนไดเ้สียที� ของบริษทัยอ่ยก่อน

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

และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตา่งประเทศ ในบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย การควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 1,247,381,614         1,491,912,500         (1,004,027,399)      125,900,000            34,359,240,011       (3,240,867,802)            30,685,005                  (3,210,182,797)        33,010,223,929       (3,881,845)              -                              33,006,342,084       

ผลกระทบสะสมจากการรวมธุรกิจภายใต้

   การควบคุมเดียวกนั (หมายเหตุ 14) -                              -                              -                            -                              -                              -                                  -                                  -                              -                              -                              175,818,961            175,818,961            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563

    - ปรับปรุงใหม่ 1,247,381,614         1,491,912,500         (1,004,027,399)      125,900,000            34,359,240,011       (3,240,867,802)            30,685,005                  (3,210,182,797)        33,010,223,929       (3,881,845)              175,818,961            33,182,161,045       

กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                            -                              7,101,638,109         -                                  -                                  -                              7,101,638,109         (429,404)                 (49,385,182)             7,051,823,523         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                              -                              -                            -                              (19,467,721)             110,777,489                (10,478,312)                 100,299,177            80,831,456              -                              738,030                   81,569,486              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                            -                              7,082,170,388         110,777,489                (10,478,312)                 100,299,177            7,182,469,565         (429,404)                 (48,647,152)             7,133,393,009         

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

   เดียวกนั (หมายเหตุ 14) -                              -                              (462,838,498)         -                              -                              -                                  -                                  -                              (462,838,498)           -                              -                              (462,838,498)           

สินทรัพยสุ์ทธิที�รับโอนจากการรวมธุรกิจภายใต้

   การควบคุมเดียวกนั (หมายเหตุ 14) -                              -                              127,171,809           -                              -                              -                                  -                                  -                              127,171,809            -                              (127,171,809)           -                              

ผลกระทบจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                              -                              -                            -                              20,206,693              -                                  (20,206,693)                 (20,206,693)             -                              -                              -                              -                              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                              -                              -                            -                              (2,245,286,905)        -                                  -                                  -                              (2,245,286,905)        -                              -                              (2,245,286,905)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 1,247,381,614         1,491,912,500         (1,339,694,088)      125,900,000            39,216,330,187       (3,130,090,313)            -                                  (3,130,090,313)        37,611,739,900       (4,311,249)              -                              37,607,428,651       

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

กาํไรสะสม



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  30,558,014,140             33,423,208,254             

กาํไรสาํหรับปี - - - 2,419,122,568               2,419,122,568               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     (40,687,554)                   (40,687,554)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     2,378,435,014               2,378,435,014               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                     -                                     -                                     (2,868,981,112)              (2,868,981,112)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  30,067,468,042             32,932,662,156             

-                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  30,067,468,042             32,932,662,156             

กาํไรสาํหรับปี - - - 7,014,040,310               7,014,040,310               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     7,014,040,310               7,014,040,310               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                     -                                     -                                     (2,245,286,905)              (2,245,286,905)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  34,836,221,447             37,701,415,561             

-                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 7,259,437,946      2,996,675,016      7,082,019,497      2,419,122,568      

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคา 2,074,517,773      1,629,946,708      1,598,359,426      1,332,987,656      

   ค่าตดัจาํหน่าย 131,801,134         104,980,164         1,662,867             881,978                

   ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (กลบัรายการ) (64,762,351)          61,747,356           27,702,114           (25,194,400)          

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (กลบัรายการ) 15,615,521           470,064,134         (121,606,571)        328,152,744         

   การกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ

      จากการตดัจาํหน่ายสินคา้ที�เสียหายและลา้สมยั (185,762,757)        (263,311,297)        (148,543,957)        (122,736,270)        

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิ�มขึ�น 84,131,368           185,130,052         53,539,033           144,174,989         

   ประมาณการหนี� สินเพิ�มขึ�น 38,316,878           144,233,924         34,869,958           44,726,852           

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (60,845,793)          (24,849,891)          -                            -                            

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 95,125,078           -                            -                            -                            

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,232,111)            7,639,441             (2,529,852)            14,158,219           

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 272,305                1,854,733             -                            -                            

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) 388,091                (85,951,413)          -                            (85,951,413)          

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (35,744,272)          (31,070,333)          (95,955,115)          (25,001,622)          

   ดอกเบี�ยรับ (111,437,887)        (237,971,248)        (39,084,114)          (95,527,873)          

   ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 1,167,766             1,974,468             13,330                  -                            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 9,239,988,689      4,961,091,814      8,390,446,616      3,929,793,428      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (4,343,980,196)     2,025,057,655      (4,958,900,207)     1,644,310,304      

   สินคา้คงเหลือ (3,481,361,503)     393,261,934         (2,520,152,204)     (143,581,786)        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (293,524,835)        (168,665,992)        (127,703,710)        (21,394,531)          

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 15,105,222           (11,983,179)          137,269                (842,506)               

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6,056,588,355      (2,197,407,955)     5,389,054,400      (821,099,626)        

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 82,355,659           79,473,462           60,437,065           4,623,313             

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (87,543,418)          (69,816,748)          (33,002,121)          (21,818,144)          

   ประมาณการหนี� สิน (27,317,914)          (38,968,979)          (22,447,248)          (23,012,474)          

   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 65,572,118           166,505,970         271,203                (155,400)               

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 7,225,882,177      5,138,547,982      6,178,141,063      4,546,822,578      

   รับดอกเบี�ย 99,608,269           232,549,198         39,084,114           96,729,623           

   จ่ายดอกเบี�ย (1,489,555)            (1,837,119)            (13,330)                 -                            

   จ่ายภาษีเงินได้ (90,909,440)          (133,038,970)        (1,123,617)            (593,192)               

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 7,233,091,451      5,236,221,091      6,216,088,230      4,642,959,009      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง (1,338,417)            5,334,130             -                            -                            

เงินฝากประจาํที�มีอายเุกิน 3 เดือน (เพิ�มขึ�น) ลดลง (203,733,962)        221,046,871         -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                            -                            (3,030,590)            (2,203,423,640)     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 457,140,076         -                            -                            -                            

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (462,838,498)        -                            -                            -                            

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัร่วม -                            161,325,677         -                            -                            

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,208,365,736)     (5,312,876,123)     (1,845,978,742)     (3,123,405,530)     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,676,366           45,876,257           7,290,782             2,065,445             

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น (5,207,699)            (13,773,958)          -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นเพิ�มขึ�น (199,966,000)        (75,844,926)          (62,741,200)          -                            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (3,609,633,870)     (4,968,912,072)     (1,904,459,750)     (5,324,763,725)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายหนี� สินตามสัญญาเช่า (85,162,488)          -                            (5,375,966)            -                            

จ่ายเงินปันผล (2,245,286,905)     (2,868,981,112)     (2,245,286,905)     (2,868,981,112)     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,330,449,393)     (2,868,981,112)     (2,250,662,871)     (2,868,981,112)     

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ�มขึ�น (ลดลง) 41,545,889           (601,629,938)        -                            -                            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิก่อน

   ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยน 1,334,554,077      (3,203,302,031)     2,060,965,609      (3,550,785,828)     

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,743,721           34,468,027           111,668,516         30,886,646           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 1,378,297,798      (3,168,834,004)     2,172,634,125      (3,519,899,182)     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 12,503,550,506    15,672,384,510    6,233,096,752      9,752,995,934      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 13,881,848,304    12,503,550,506    8,405,730,877      6,233,096,752      

-                        -                        -                            -                            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                        1,642,976             -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



1 

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 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 การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ รวมถึงการวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ

เปล่ียนแปลง 

2.  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบัญชี      

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ

ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

2.2.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) 

(รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

DET International Holding Limited ธุรกิจลงทุน เกาะเคยแ์มน 100 100 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                     

อีเลคโทรนิคส์ 

ไทย 100 100 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 

 

ธุรกิจลงทุนและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

อีเลคโทรนิคส์ 

สิงคโปร์ 100 100 

Delta Electronics (Vietnam) Company Limited จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ เวยีดนาม 100 - 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือผา่น DET International Holding Limited มีดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละของ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

DET Logistics (USA) Corporation  จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สหรัฐอเมริกา 100 100 

Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. 

 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์              

อีเลคโทรนิคส์ 

สโลวาเกีย 100 100 

Delta Energy Systems (Germany) GmbH วจิยั พฒันา การตลาดและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

เยอรมนี 100 100 

Delta Energy Systems Property (Germany) GmbH                      

(ถือหุน้ทั้งหมดโดย Delta Energy Systems (Germany) 

GmbH) 

ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ เยอรมนี 100 100 

Delta Energy Systems (India) Pvt. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                       

อีเลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

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

อีเลคโทรนิคส์ 

โรมาเนีย 100 100 
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 บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือผา่น Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. มีดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละของ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Electronics (Australia) Pty. Ltd.  ใหบ้ริการดา้นการตลาดและบริการ

หลงัการขาย 

ออสเตรเลีย 100 100 

Eltek Australia Pty Ltd. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ ออสเตรเลีย 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.) 

จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ รัสเซีย 100 100 

Eltek s.r.o. 

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

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                

อีเลคโทรนิคส์ 

สโลวาเกีย 100 100 

Delta Electronics (Automotive) Americas Inc. 

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

วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์                      

อีเลคโทรนิคส์ 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Delta Electronics India Pvt. Ltd. ผลิต วจิยัและพฒันาและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

Delta Electronics (Myanmar) Co., Ltd. 

 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                

อีเลคโทรนิคส์ 

เมียนมาร์ 100 100 

บริษทั เดลตา้ พีบีเอ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

 

ผลิตและประกอบพร้อมให้

คาํปรึกษาและบริการติดตั้ง

อุปกรณ์อตัโนมติั 

ไทย 51 51 

Delta Energy Systems (UK) Limited วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์                      

อีเลคโทรนิคส์ 

สกอตแลนด ์ 100 100 

2.2.2 บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

2.2.3 บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

2.2.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
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2.2.5 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น  

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.2.6 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน

รวมน้ีแลว้ 

2.2.7 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ

บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้

รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ัง

แรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี

แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน

เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา

ถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั 

โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั

งบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการนาํ

มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน                  

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

 (ปรับปรุงใหม่)    

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินลงทุนชัว่คราว 2 (2) - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 36 - 36 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,292 (34) - 1,258 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

สิทธิในการใชท่ี้ดิน 198 - (198) - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตุ 21) - - 314 314 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน     

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง                                      

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 61 61 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 1 - 1 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 315 (1) - 314 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 55 55 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน                     

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 33 - 33 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 307 (33) - 274 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตุ 21) - - 5 5 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน     

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง                                  

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 5 5 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีกาํหนด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 

- ปรับปรุงใหม่ 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,504 - 12,504 12,504 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,845 - 9,845 9,845 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 36 34 2 36 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,258 - 1,258 1,258 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 50 - 50 50 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 156 - 156 156 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 23,849 34 23,815 23,849 



8 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,233 - 6,233 6,233 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,468 - 9,468 9,468 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 33 33 - 33 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 274 - 274 274 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3 - 3 3 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 16,011 33 15,978 16,011 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรม 1 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

ไม่มี) 

4.2 สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา

เช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                               

มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                    

- ปรับปรุงใหม่ 

210 6 

หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (92) (1) 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  116 5 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 1.19 1.19 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย   

หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 61 5 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 55 - 

 116 5 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั

คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมี

การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบ

หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค่้าบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และอ่ืนๆ รับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตใน

ภายหลงั ท่ีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อาคาร 90 5 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - 

ยานพาหนะ 25 - 

รวมรายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 116 5 

การจดัประเภทรายการสิทธิในการใชท่ี้ดินเป็น                       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 198 - 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 314 5 
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ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย                            

ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

5.3 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ี

จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุน

จริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงาน และค่าใชจ่้ายในการผลิต 

วตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ ราคาทุนดังกล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุน

มาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง 

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่      

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั้น จะบนัทึกตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 2-32 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผล

การดาํเนินงาน 
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 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ                                     

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย  ์(ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของ

สินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร 10 - 50 ปี 

ค่าปรับปรุงท่ีดิน 5 - 10 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 7 ปี 

แม่พิมพ ์ 2 - 5 ปี 

เคร่ืองติดตั้ง 5 - 15 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 - 7 ปี 

คอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุน

เร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่า

ตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งเป็นระบบตลอดอายกุารให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า

สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า โดยกลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่าย

ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน  
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

 สิทธิบตัร   10 และ 20 ปี 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์    3 ปี 

 ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  10 ปี 

5.8 ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการ

รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ

ให้กบัหน่วยสินทรัพยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึน

จากการรวมกิจการ และจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยห์รือกลุ่มของ

หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.9 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการ

ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึก

สินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระ

ตามสญัญาเช่า 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม

สญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุาร

ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  ท่ีดิน 99 ปี 

  อาคาร 1 - 6 ปี 

  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - 5 ปี 

  ยานพาหนะ 1 - 3 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญา

เช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปร

ท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้

สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับ

เพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิก

สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์

หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญา

เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม

ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึง

สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  

5.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั 

หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม

บริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ                                  

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั 

หรือกรรมการของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  

  



15 

5.11 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ส่วนรายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงิน

ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้

บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี กลุ่มบริษทั

รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์

หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาด

ว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการ

ประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของสินทรัพย์ท่ีกําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้

แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถ

จะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความ

รอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี

ความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยย์กเวน้ค่าความนิยม มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น

งวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทั และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม

และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่ม

บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัคาํนวณภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลด

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระ

ผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 

 ดอกเบ้ียสุทธิท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนประกอบด้วยต้นทุนดอกเบ้ียจากภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์สุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยโ์ครงการ ซ่ึงคาํนวณโดยใชอ้ตัราเดียวกนักบัอตัราท่ีใช้

คิดลดภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากการวดัมูลค่าภาระผกูพนัตาม

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลตอบแทนจากสินทรัพยโ์ครงการสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยโ์ครงการจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด

เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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5.15 ค่าใช้จ่ายในการวจัิยและพฒันา 

กลุ่มบริษทับนัทึกรายจ่ายท่ีเกิดจากการวิจยัและพฒันาเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเม่ือเกิดรายการ 

5.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                                  

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ                         

ท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง

กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.17 เคร่ืองมือทางการเงิน  

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

อย่างไรก็ตาม สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัจะ

รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้

รายได ้
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของ

กระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไว้

เท่านั้น 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดั

รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึง ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทาง

การเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง

และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี

การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี

อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อกําหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ 

โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนวณจากผลต่างของ            

กระแสเงินสดท่ีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชาํระ 

และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่การ

รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่า

สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัสาํคญัและมีการผิดสัญญา โดย

พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสาํหรับลูกหน้ีการคา้ 

ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ี

การคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยขอ้มูลการ

คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สญัญาอีกต่อไป 
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การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน กต่็อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี

ความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.18 ตราสารอนุพนัธ์ 

 กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีทาํสัญญา และวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์

และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์

 กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน                                

12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

5.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม  

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกัน

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดย

ใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
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 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง

จึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญัมี

ดงัต่อไปน้ี 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

 ในการประมาณค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ี

มีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต

และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึน

จริงในอนาคต 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และ                                     

ค่าเผื่อสาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้                               

แต่ละชนิด 

  



22 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 

การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็น                                               

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ

การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก

สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ

คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น ในการน้ีฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น

จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 การประเมินภาษี 

 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกประเมินภาษี ซ่ึงฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินผลของการถูกประเมินภาษีและประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน  
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

  (ปรับปรุงใหม่)    

รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่*      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 98 120 94 112 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 358 438 65 22 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่าสิทธิจ่าย (หมายเหตุ 32.3.1) 1,698 1,215 1,698 1,215 ราคาตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย 122 93 122 93 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 20,539 15,689 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 1,282 677 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย - - 220 220 ราคาตามสัญญา 

ค่าออกแบบและวศิวกรรมจ่าย                       

(หมายเหตุ 32.3.2) 

- - 1,934 1,924 ราคาตามสัญญา 

ค่าจดัจาํหน่ายจ่าย - - 43 103 ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหาร - - 88 87 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม**      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 43 15 39 11 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 53 46 43 33 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 8,347 6,027 4,113 1,942 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 3,419 3,716 1,387 697 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 746 524 737 521 ราคาตามสัญญา 

ค่านายหนา้รับ 107 77 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการรับ 208 130 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 14 12 9 11 ราคาตามสัญญา 
* Delta Electronics Inc. ไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 
** กลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัใหญ่* 26 36 21 31 

บริษทัยอ่ย - - 6,407 4,827 

บริษทัร่วม** - 10 - 4 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,660 1,198 777 428 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,686 1,244 7,205 5,290 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัใหญ่* - 1 - 1 

บริษทัยอ่ย - - 49 29 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 3 24 3 24 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 25 52 54 

เงนิทดรองแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 1 3 

รวมเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 1 3 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)     

บริษทัใหญ่* 74 88 41 2 

บริษทัยอ่ย - - 370 342 

บริษทัร่วม** - 1 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,298 793 328 192 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,372 882 739 536 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)     

บริษทัใหญ่* 210 158 208 157 

บริษทัยอ่ย - - 214 361 

บริษทัร่วม** - 12 - 10 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 367 126 366 126 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 577 296 788 654 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)     

บริษทัใหญ่* 166 90 166 90 

บริษทัยอ่ย - - 1 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 118 107 118 107 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 284 197 285 197 

* Delta Electronics Inc. ไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 
** กลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 86 104 39 54 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9 27 8 25 

รวม 95 131 47 79 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เงินสด 1 - - - 

เงินฝากกระแสรายวนั 1,544 1,160 2 2 

เงินฝากออมทรัพย ์ 9,415 8,413 8,404 6,231 

เงินฝากประจาํอายไุม่เกิน 3 เดือน 2,922 2,931 - - 

รวม 13,882 12,504 8,406 6,233 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจาํขา้งตน้ มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.00 

ถึง 8.00 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.00 ถึง 8.25 ต่อปี) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.00 ถึง 0.55 ต่อปี 2562: ร้อยละ 0.00 

ถึง 1.20 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,669 1,233 6,964 4,134 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 17 10 230 1,148 

   3 - 6 เดือน - 1 - 3 

   6 - 12 เดือน - - - 5 

   มากกวา่ 12 เดือน - - 11 - 

รวม 1,686 1,244 7,205 5,290 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,546 7,000 5,593 3,326 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 872 996 475 388 

   3 - 6 เดือน 57 105 39 2 

   6 - 12 เดือน 29 153 - 1 

   มากกวา่ 12 เดือน 70 48 8 - 

รวม 11,574 8,302 6,115 3,717 

รวมลูกหน้ีการคา้ 13,260 9,546 13,320 9,007 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (129) (194) (32) (4) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 13,131 9,352 13,288 9,003 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 1 3 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 3 25 52 54 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 863 468 806 408 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 866 493 859 465 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 13,997 9,845 14,147 9,468 



27 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                                   

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (194) (4) 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (33) (28) 

กลบัรายการในระหวา่งปี 98 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (129) (32) 

10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

สินคา้สาํเร็จรูป 5,581 4,603 (471) (487) 5,110 4,116 

งานระหวา่งทาํ 1,834 997 - - 1,834 997 

วตัถุดิบ 5,570 3,738 (776) (930) 4,794 2,808 

สินคา้ระหวา่งทาง 917 1,083 - - 917 1,083 

รวม 13,902 10,421 (1,247) (1,417) 12,655 9,004 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 2,756 2,989 (83) (176) 2,673 2,813 

งานระหวา่งทาํ 1,417 778 - - 1,417 778 

วตัถุดิบ 4,145 2,492 (400) (578) 3,745 1,914 

สินคา้ระหวา่งทาง 701 241 - - 701 241 

รวม 9,019 6,500 (483) (754) 8,536 5,746 
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 รายการเคล่ือนไหวของรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ                          

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี (1,417) (1,210) (754) (549) 

บนัทึกเพิ่มในระหวา่งปี (146) (529) - (328) 

โอนกลบัการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น                      

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเน่ืองจากการตดัจาํหน่าย

สินคา้ท่ีเสียหายและลา้สมยัในระหวา่งปี 186 263 149 123 

กลบัรายการในระหวา่งปี 130 59 122 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี (1,247) (1,417) (483) (754) 

 กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บโดยแสดงเป็นส่วน

หน่ึงของตน้ทุนขาย และบนัทึกการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยนาํไปหักจากมูลค่าของ

สินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย   

เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกิน 3 เดือน 205 - 

รวมตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 205 - 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (หมายเหตุ 33) 149 149 

รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 149 149 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 354 149 
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12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 358 306 205 91 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 846 666 163 141 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 271 204 28 32 

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 26 57 - - 

ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

   ล่วงหนา้ (หมายเหตุ 33) - 34 - 33 

อ่ืน ๆ 62 25 8 10 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,563 1,292 404 307 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

13.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชีตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Delta Electronics (Switzerland) AG 

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

ธุรกิจลงทุน จาํหน่าย วจิยัและ

พฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

สวติเซอร์แลนด ์ - 49 - 287 - 432 

Delta Greentech Electronics Industry LLC  

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

การตลาดและการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

ตุรกี - 49 - 117 - 99 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน     - (60) - (67) 

รวม     - 344 - 464 

13.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) และส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2563 2562 2563 2562 

Delta Electronics (Switzerland) AG 89 44 (10) (60) 

Delta Greentech Electronics Industry LLC (28) (19) - - 

รวม 61 25 (10) (60) 

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับส้ินปีสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562
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13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีมี่สาระสําคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 Delta Electronics 

(Switzerland) AG 

Delta Greentech Electronics 

Industry LLC 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน - 1,628 - 291 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน - 95 - 25 

หน้ีสินหมุนเวียน - (974) - (196) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน - (193) - (12) 

สินทรัพย์ - สุทธิ - 556 - 108 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) - 49 - 49 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการ 

   ในสินทรัพย์ - สุทธิ - 272 - 53 

ค่าความนิยม - 92 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 16 - 31 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียของกจิการ 

   ในบริษทัร่วม - 380 - 84 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 Delta Electronics 

(Switzerland) AG 

Delta Greentech Electronics 

Industry LLC 

 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ - 3,712 - 540 

กาํไร (ขาดทุน)  - 91 - (39) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - (122) - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - (31) - (39) 
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13.4 เหตุการณ์สําคญัในระหว่างปีปัจจุบัน 

 การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ 

Delta Greentech (Netherlands) B.V. ทาํสัญญาซ้ือขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เพื่อขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมทั้งหมดจาํนวนร้อยละ 49 ใน Delta Electronics (Switzerland) AG และ 

Delta Greentech Electronics Industry LLC ซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าวได้รับชําระเงินจากการจาํหน่ายเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมเป็นจาํนวนประมาณ 14.44 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 457 ลา้นบาทในวนัท่ี 

28 กนัยายน 2563 ทั้งน้ีไดต้กลงท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิในเงินลงทุนดงักล่าวให้กบัผูซ้ื้อในวนัท่ี 1 ตุลาคม 

2563 ซ่ึงขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวนประมาณ 3 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ หรือประมาณ 95 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

14.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามทีแ่สดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 

 สกลุเงิน 2563 2562 2563 2562 

  (ลา้น) (ลา้น)   

DET International Holding Limited เหรียญสหรัฐฯ 264 264 9,450 9,450 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั  บาท 206 206 206 206 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เหรียญสหรัฐฯ 173 173 5,573 5,573 

Delta Electronics (Vietnam) Company Limited เหรียญสหรัฐฯ 0.1 - 3 - 

รวม    15,232 15,229 

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

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ    14,088 14,085 
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14.2 เหตุการณ์สําคญัในระหว่างปีปัจจุบัน 

14.2.1 บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง 

ก) การจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

- อนุมัติให้ดําเนินการจัดตั้ งบริษัทย่อยท่ีประเทศเวียดนามช่ือ Delta Electronics (Vietnam) 

Company Limited เพื่อจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,000 

เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงบริษทัฯจะถือหุน้ในบริษทัยอ่ยแห่งน้ีในอตัราร้อยละ 100 

ทั้ งน้ี ในระหว่างไตรมาสท่ีส่ีของปีปัจจุบัน Delta Electronics (Vietnam) Company Limited          

ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 100 ของมูลค่าท่ีตราไว ้และไดรั้บชาํระค่าหุ้นจาํนวนรวม 

100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3 ลา้นบาทเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 

- อนุมติัใหด้าํเนินการจดัตั้งบริษทัยอ่ยท่ีประเทศอินเดียช่ือ Delta Electronics India Manufacturing 

Private Limited เพื่อผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1.1 

ลา้นรูปีอินเดีย ซ่ึงบริษทัฯจะถือหุน้ในบริษทัยอ่ยแห่งน้ีในอตัราร้อยละ 100 

ทั้ งน้ี ในระหว่างเดือนมกราคม 2564 Delta Electronics India Manufacturing Private Limited 

ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 100 ของมูลค่าท่ีตราไว ้และไดรั้บชาํระค่าหุ้นจาํนวนรวม 

1.1 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.5 ลา้นบาทเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 

ข) เงินปันผลรับระหวา่งปี 

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับส้ินปีสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

14.2.2 บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม 

ก)   ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ยแห่ง

หน่ึง คือ  Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ซ้ือ เ งินลงทุนใน Eltek Australia Pty Ltd. 

ทั้ งหมดจาก Eltek AS (บริษทัย่อยของบริษทัใหญ่) โดยมีมูลค่าการซ้ือขายประมาณ 14.62 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 463 ล้านบาท ทั้ งน้ี บริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายชําระเงินในวนัท่ี                                 

30 กนัยายน 2563 และจะมีการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเงินลงทุนดงักล่าวในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 
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ทั้งน้ี การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

โดยผลต่างระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัมูลค่าสุทธิตามบญัชีของ

ทรัพยสิ์นท่ีซ้ือประมาณ 10.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 336 ลา้นบาทได้ถูกบนัทึกเป็น 

“ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” และแสดงไวเ้ป็นรายการแยกต่างหาก                  

ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 (วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน) และ           

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนใน Eltek Australia Pty Ltd.  มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ีซ้ือ  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 97 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 54 

สินคา้คงเหลือ 104 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (142) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (13) 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว (12) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 127 

บวก: ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 336 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 463 

เน่ืองจากการลงทุนใน Eltek Australia Pty Ltd. ขา้งตน้ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนั บริษทัฯจึงถือเสมือนว่า Eltek Australia Pty Ltd. เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมาโดยตลอด 

ดังนั้ น งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จึงรวมผลการ

ดาํเนินงานของ Eltek Australia Pty Ltd. ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยไม่คาํนึงถึงวนัท่ีมีการรวม

ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (วนัท่ีมีการซ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ย) 

บริษทัฯไดป้รับปรุงงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ี โดยถือเสมือนวา่ Eltek Australia Pty Ltd. เป็น

บริษทัย่อยของบริษทัฯมาโดยตลอด และไดแ้สดงงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2562 ไวเ้พื่อการเปรียบเทียบ 
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จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี                        

31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมเพิม่ขึน้  

สินทรัพย์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 110 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 105 

สินคา้คงเหลือ 40 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1 

หนีสิ้น  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 104 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 7 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 176 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมเพิม่ขึน้ (ลดลง)  

กาํไรขาดทุน  

รายไดจ้ากการขาย 709 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 166 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (2) 

ตน้ทุนขาย 683 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 31 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัหน่าย 77 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24 

ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 32 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4 

กาํไรสาํหรับปี 22 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อน 

   การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 22 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมเพิม่ขึน้ (ลดลง)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน                                                    

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (14) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (14) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย                                      

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 8 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสดรวมเพิม่ขึน้ (ลดลง)  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 71 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 2 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (23) 

ข) เงินปันผลรับระหวา่งปี 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA ไดรั้บเงินปันผลจาํนวน

ประมาณ 14.44 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 457 ลา้นบาทจาก Delta Greentech (Netherlands) 

B.V. และในวนัเดียวกัน Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA ได้จ่ายเงินปันผลให้กับ 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจาํนวนเงินประมาณ 14.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

หรือ ประมาณ 457 ล้านบาท ซ่ึง Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ได้รับเงินปันผล

ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั (31 ธนัวาคม 2562: ไม่มีเงินปันผลรับ) 

15. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินใหเ้ช่า อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563:    

ราคาทุน 44 322 366 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (69) (69) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11) (53) (64) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 33 200 233 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินใหเ้ช่า อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562:    

ราคาทุน 44 317 361 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (59) (59) 

หกั: โอนออกเน่ืองจากการเปล่ียนประเภท

การใชสิ้นทรัพย ์ (3) (10) (13) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11) (60) (71) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ  30 188 218 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 218 237 

ซ้ือสินทรัพย ์ 5 14 

ค่าเส่ือมราคา  (10) (9) 

โอนออกเน่ืองจากการเปล่ียนประเภทการใชสิ้นทรัพย ์(หมายเหตุ 16) - (2) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 20 (22) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 233 218 

ขอ้มูลเพิ่มเติมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

มูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า 261 228 

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สําหรับท่ีดิน อาคาร

สาํนกังานให้เช่า ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดงักล่าวประกอบดว้ย 

อตัราผลตอบแทน อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 
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16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

   เคร่ืองจกัร   สินทรัพยร์ะหวา่ง    

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน:           

1 มกราคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 815 3,622 7,442 1,316 1,705 708 476 546 16,630 

ซ้ือเพิ่ม/รับโอน 268 320 2,093 225 534 3,882 152 68 7,542 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก (8) (17) (302) (89) (46) (2,169) (26) (98) (2,755) 

โอนเขา้เน่ืองจากการเปล่ียนประเภทการใชสิ้นทรัพย ์       

(หมายเหตุ 15) 1 1 - - - - - - 2 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (46) (191) (131) (1) (28) (32) (18) (33) (480) 

31 ธนัวาคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 1,030 3,735 9,102 1,451 2,165 2,389 584 483 20,939 

ซ้ือเพิ่ม/รับโอน - 136 1,209 150 143 3,167 51 24 4,880 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (206) (170) (7) (1,683) (60) (22) (2,148) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10) 121 112 1 30 (51) 10 7 220 

31 ธนัวาคม 2563 1,020 3,992 10,217 1,432 2,331 3,822 585 492 23,891 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:          

1 มกราคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ - 897 4,840 1,183 946 - 351 346 8,563 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 85 1,056 141 204 - 90 45 1,621 

ค่าเส่ือมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (3) (294) (89) (44) - (26) (15) (471) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (35) (107) (2) (12) - (17) (28) (201) 

31 ธนัวาคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ - 944 5,495 1,233 1,094 - 398 348 9,512 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 93 1,261 200 268 - 99 46 1,967 

ค่าเส่ือมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (198) (179) (5) - (59) (20) (461) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 19 84 (1) 12 - 7 9 130 

31 ธนัวาคม 2563 - 1,056 6,642 1,253 1,369 - 445 383 11,148 
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16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

   เคร่ืองจกัร   สินทรัพยร์ะหวา่ง    

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืน  ๆ รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า:           

1 มกราคม 2562 - 100 1 - 3 - - 1 105 

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าระหวา่งปี - (83) (1) - (1) - - (1) (86) 

31 ธนัวาคม 2562 - 17 - - 2 - - - 19 

31 ธนัวาคม 2563 - 17 - - 2 - - - 19 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 1,030 2,774 3,607 218 1,069 2,389 186 135 11,408 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,020 2,919 3,575 179 960 3,822 140 109 12,724 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 

ปี 2562 (1,296 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 1,621 

ปี 2563 (1,570 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 1,967 
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16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เคร่ืองจกัร   สินทรัพยร์ะหวา่ง    

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ  รวม 

ราคาทุน:           

1 มกราคม 2562 313 1,526 5,979 1,307 1,397 359 277 186 11,344 

ซ้ือเพิ่ม/รับโอน 101 296 1,727 226 458 2,288 90 16 5,202 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - (16) (276) (89) (44) (1,988) (7) (92) (2,512) 

31 ธนัวาคม 2562 414 1,806 7,430 1,444 1,811 659 360 110 14,034 

ซ้ือเพิ่ม/รับโอน - 18 785 149 121 2,271 32 1 3,377 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (182) (170) (3) (1,541) (40) (2) (1,938) 

31 ธนัวาคม 2563 414 1,824 8,033 1,423 1,929 1,389 352 109 15,473 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:                  

1 มกราคม 2562 - 514 3,699 1,175 805 - 181 78 6,452 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 33 912 140 181 - 61 6 1,333 

ค่าเส่ือมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (6) (268) (89) (42) - (8) (5) (418) 

31 ธนัวาคม 2562 - 541 4,343 1,226 944 - 234 79 7,367 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 37 1,055 199 230 - 66 6 1,593 

ค่าเส่ือมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (178) (180) (3) - (40) (1) (402) 

31 ธนัวาคม 2563 - 578 5,220 1,245 1,171 - 260 84 8,558 
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16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เคร่ืองจกัร   สินทรัพยร์ะหวา่ง    

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ  รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า:          

1 มกราคม 2562 - 100 1 - 3 - - 1 105 

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าระหวา่งปี - (83) (1) - (1) - - (1) (86) 

31 ธนัวาคม 2562 - 17 - - 2 - - - 19 

31 ธนัวาคม 2563 - 17 - - 2 - - - 19 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 414 1,248 3,087 218 865 659 126 31 6,648 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 414 1,229 2,813 178 756 1,389 92 25 6,896 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 

ปี 2562 (1,145ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 1,333 

ปี 2563 (1,389 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 1,593 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 6,413 ล้านบาท (2562 - ปรับปรุงใหม่: 5,607 ล้านบาท)  (เฉพาะบริษัทฯ: 4,719 ล้านบาท                              

2562: 4,151 ลา้นบาท) 

17. ค่าความนิยม 

 มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 438 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (20) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 418 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 19 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 437 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของค่าความนิยมขา้งตน้ประกอบดว้ย ค่าความนิยมท่ีเก่ียวกบั

ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์DES จาํนวนประมาณ 215 ลา้นบาท และค่าความนิยม

ท่ี Delta Greentech (Netherland) B.V. รับรู้จากการซ้ือ Eltek s.r.o. (“Eltek SK”) ในระหวา่งปี 2560 จาํนวน

ประมาณ 222 ลา้นบาท 

 กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอา้งอิงจากประมาณการ                          

ทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 

 ขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยข์องแต่ละกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสด สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

ส่วนงานเพาเวอร์               

อีเลคโทรนิคส์ท่ีเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์DES Eltek s.r.o. 

อตัราการเติบโตระยะยาว 2% 2% 

อตัราคิดลดก่อนภาษี 12% 12% 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโต

ของตลาด และอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ อตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง

ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น ๆ 
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 กลุ่มบริษทัทาํการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมโดยการเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (ซ่ึงคาํนวณโดยผูป้ระเมินอิสระ) กบัมูลค่าตามบญัชี และพบว่ามูลค่าท่ี

คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารของ

กลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ความสัมพนัธ์

กบัลูกคา้ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน:      

1 มกราคม 2562 1,065 299 131 3 1,498 

ซ้ือเพิ่ม - 76 - - 76 

ตดัจาํหน่าย - (11) - - (11) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (75) (20) (12) (1) (108) 

31 ธนัวาคม 2562 990 344 119 2 1,455 

ซ้ือเพิ่ม 63 137 - - 200 

ตดัจาํหน่าย - (3) - - (3) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4) 21 11 - 28 

31 ธนัวาคม 2563 1,049 499 130 2 1,680 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม:      

1 มกราคม 2562 749 248 22 3 1,022 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 51 41 13 - 105 

ตดัจาํหน่าย - (9) - - (9) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (55) (19) (2) (1) (77) 

31 ธนัวาคม 2562 745 261 33 2 1,041 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 53 66 13 - 132 

ตดัจาํหน่าย - (2) - - (2) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5) 16 2 - 13 

31 ธนัวาคม 2563 793 341 48 2 1,184 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 245 83 86 - 414 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 256 158 82 - 496 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ รวม 

ราคาทุน:    

1 มกราคม 2562 - 85 85 

31 ธนัวาคม 2562 - 85 85 

ซ้ือเพิ่ม 63 - 63 

ตดัจาํหน่าย - (1) (1) 

31 ธนัวาคม 2563 63 84 147 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม:    

1 มกราคม 2562 - 83 83 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 1 1 

31 ธนัวาคม 2562 - 84 84 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1 1 2 

ตดัจาํหน่าย - (1) (1) 

31 ธนัวาคม 2563 1 84 85 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 1 1 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 62 - 62 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 1,372 882 739 536 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,940 5,853 8,981 5,212 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 577 296 788 654 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,084 889 1,003 746 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 284 197 285 197 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,352 1,826 1,592 1,041 

เงินรับล่วงหนา้ 572 312 357 88 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16,181 10,255 13,745 8,474 
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20. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
  (ปรับปรุงใหม่)   
เจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

(หมายเหตุ 33) - 1 - - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 189 136 133 89 
ภาษีขายคา้งชาํระ 103 97 8 5 
อ่ืน ๆ 101 81 28 16 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 393 315 169 110 

21. สัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัทาํสญัญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 1 - 99 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม อาคาร 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4) 198 90 1 25 314 5 

เพิ่มข้ึน - 134 9 5 148 - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (2) (78) (3) (15) (98) (5) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6) 18 2 (1) 13 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 190 164 9 14 377 - 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 2563 2563 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 184 - 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (3) - 

รวม 181 - 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (73) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 108 - 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ 34.2 

ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  
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ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 98 5 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2 - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสัญญาเช่า                                         

ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 69 14 

ง) อ่ืนๆ 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 150 

ลา้นบาท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสั้น และสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ (1,602) (1,474) (465) (445) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 60 47 - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  (1,542) (1,427) (465) (445) 

การเปล่ียนแปลงในภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี (1,474) (1,273) (445) (282) 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  (64) (50) (42) (33) 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย (23) (28) (11) (9) 

ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน

จากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ - (110) - (102) 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ           

ดา้นประชากรศาสตร์ (17) (142) - (22) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - (11) - (11) 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2) (11) - (8) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี 77 61 33 22 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (99) 90 - - 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี (1,602) (1,474) (465) (445) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 47 39 - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยโ์ครงการ 3 3 - - 

จาํนวนท่ีนายจา้งจ่ายสมทบ 14 11 - - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (3) (2) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) (4) - - 

มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 60 47 - - 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์สาํคญัท่ีเป็นส่วนประกอบของสินทรัพยโ์ครงการมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

พนัธบตัรรัฐบาล 35 28 - - 

หุน้กู ้ 20 16 - - 

อ่ืนๆ 5 3 - - 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็นจาํนวนประมาณ 

92 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 24 ลา้นบาท) (2562: จาํนวน 72 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 10 

ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของกลุ่มบริษทัประมาณ 9 - 21 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 14 ปี) (2562: 9 - 22 ปี เฉพาะบริษทัฯ: 14 ปี) 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด 0.7 - 6.7 0.8 - 7.7 2.5 2.5 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ  2.3 - 9.0 2.3 - 9.0 2.3 - 9.0 2.3 - 9.0 

อตัราการข้ึนเงินบาํเหน็จ 1.5 1.5 - - 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.8 - 15.0 0.8 - 15.0 3.5 - 15.0 3.5 - 15.0 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 

0.5%-10% 

ลดลง 

0.5%-10% 

เพิ่มข้ึน 

1%-10% 

ลดลง 

1%-10% 

อตัราคิดลด ลดลง 122 เพิ่มข้ึน 138 ลดลง 46 เพิ่มข้ึน 54 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ เพิ่มข้ึน 61 ลดลง 54 เพิ่มข้ึน 56 ลดลง 50 

อตัราการข้ึนเงินบาํเหน็จ เพิ่มข้ึน 67 ลดลง 61 - - 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน ลดลง 24 เพิ่มข้ึน 27 ลดลง 20 เพิ่มข้ึน 21 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 

0.5%-10% 

ลดลง 

0.5%-10% 

เพิ่มข้ึน 

1%-10% 

ลดลง 

1%-10% 

อตัราคิดลด ลดลง 92 เพิ่มข้ึน 147 ลดลง 23 เพิ่มข้ึน 71 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ เพิ่มข้ึน 73 ลดลง 24 เพิ่มข้ึน 69 ลดลง 22 

อตัราการข้ึนเงินบาํเหน็จ เพิ่มข้ึน  61 ลดลง  56 - - 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน ลดลง  1 เพิ่มข้ึน 44 เพิ่มข้ึน 2 เพิ่มข้ึน 40 
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23. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั ประมาณการ  

 สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562     

- ปรับปรุงใหม่ 485 40 525 271 

 

8 279 

รับรู้เพิ่มระหวา่งปี 251 88 339 102 7 109 

ลดลงระหวา่งปี (34) (5) (39) (23) - (23) 

กลบัรายการระหวา่งปี (117) (78) (195) (64) - (64) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/กาํไรจาก

อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (146) (3) (149) (12) - (12) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562   

- ปรับปรุงใหม่ 439 42 481 274 

 

15 289 

รับรู้เพิ่มระหวา่งปี 209 75 284 103 - 103 

ลดลงระหวา่งปี (8) (19) (27) (8) (15) (23) 

กลบัรายการระหวา่งปี (168) (78) (246) (68) - (68) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุน

จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3 2 5 1 - 1 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 475 22 497 302 - 302 

       

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 67 25 92 - - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 372 17 389 274 15 289 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 

ปรับปรุงใหม่ 439 42 481 274 

 

15 289 

       

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 57 19 76 - - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 418 3 421 302 - 302 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 475 22 497 302 - 302 

 การรับประกนัสินค้า 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินสําหรับการรับประกนัสินคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยอา้งอิงจากขอ้มูล

การซ่อมแซมและรับคืนสินคา้ท่ีขายในอดีตกบัปริมาณการขายสินคา้แต่ละประเภทท่ีมีการรับประกนัใน

ปัจจุบนั 
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24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมาย

ไวค้รบถว้นแลว้ 

25. 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 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 9,343 8,610 5,983 5,375 

วตัถุดิบใชไ้ปและค่าซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 40,230 33,087 32,918 25,242 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (1,815) (733) (406) (674) 

ค่าเส่ือมราคา 2,075 1,630 1,598 1,333 

ค่าตดัจาํหน่าย 132 105 2 1 

ค่านายหนา้จ่าย 843 667 1,058 836 

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 48 12 125 97 

ค่าออกแบบและวิศวกรรม 6 51 1,943 1,924 

ค่าบริการจ่าย 122 96 122 96 

ค่าสิทธิจ่าย 1,698 1,215 1,698 1,215 
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27. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (230) (86) (49) - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 26 2 - - 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง                      

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 6 49 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9 12 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (189) (23) (49) - 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 7,259 2,997 7,082 2,419 

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราภาษีเงินไดข้องประเทศไทย              

ร้อยละ 20 (1,452) (599) (1,416) (483) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 26 2 - - 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม (161) 24 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ความแตกต่างของอตัราภาษีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (35) (26) - - 

ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามสิทธิประโยชนท์างภาษีท่ีไดรั้บ

จากรัฐบาล 

 

1,336 

 

506 

 

1,335 

 

498 

ผลขาดทุนสาํหรับปี (17) (11) - (7) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (4) (14) - (1) 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้        

รอการตดับญัชี 

 

(48) 

 

46 

 

(7) 

 

(7) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้       

รอการตดับญัชีแต่นาํมาใชป้ระโยชน์ 

 

80 

 

45 

 

38 

 

- 

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ 75 - - - 

อ่ืน ๆ 11 4 1 - 

รวม 1,398 550 1,367 483 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (189) (23) (49) - 
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 อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอยูใ่นช่วงระหว่าง      

ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 35 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) 24 54 - - 

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 190 168 - - 

โบนสัคา้งจ่าย - 11 - - 

การรับประกนัสินคา้ 10 8 - - 

ขาดทุนทางภาษียกมา 2 3 - - 

อ่ืนๆ 63 39 - - 

รวม 289 283 - - 

     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ผลกระทบจากการคิดค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี 114 114 - - 

รวม 114 114 - - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ช ้จาํนวน 3,628 ลา้นบาท 276 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ ประมาณ 112 ลา้นบาท 38 ลา้นยโูร หรือ ประมาณ 

1,404 ลา้นบาท (2562: จาํนวน 4,382 ลา้นบาท 316 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ ประมาณ 133 ลา้นบาท 43 ลา้นยโูร 

หรือ ประมาณ 1,458 ลา้นบาท 49 ลา้นรูเบิลรัสเซีย หรือ ประมาณ 24 ลา้นบาท และ 74 ลา้นจัต หรือ

ประมาณ 1 ลา้นบาท) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บ

สิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัย่อยอาจ

ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้เน่ืองจาก

บริษทัย่อยยงัไม่มีกาํไรทางภาษีและไม่สามารถประมาณการประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากรายการผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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 รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รอบระยะเวลาส้ินสุดการใหป้ระโยชน์

ภายใน 5 ปี 

    

31 ธนัวาคม 2563 - 1 - - 

31 ธนัวาคม 2564 5 5 - - 

31 ธนัวาคม 2565 193 539 177 523 

31 ธนัวาคม 2566 22 46 - - 

31 ธนัวาคม 2567 24 - 14 - 

รอบระยะเวลาส้ินสุดการใหป้ระโยชน์

ภายใน 8 ปี 

    

31 มีนาคม 2563 - 17 - - 

31 มีนาคม 2564 33 34 - - 

31 มีนาคม 2565 21 22 - - 

31 มีนาคม 2566 13 13 - - 

31 มีนาคม 2567 15 15 - - 

ไม่มีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดการใช้

ประโยชน ์ 1,435 1,490 - - 

รวม 1,761 2,182 191 523 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ                              

บริษทัร่วมซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนรวม 309 ลา้นบาท (2562: 230 

ลา้นบาท) 
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28. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมี

สาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

รายละเอยีด บริษทัฯ 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1494(2)/2552 2061(1)/2553 1732(2)/2557 1158(2)/2558 1688(2)/2558 61-1505-1-00-1-0 62-0076-1-00-0-0 63-0114-1-00-1-0 63-0340-1-00-1-0 

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต DC FAN ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม 

และช้ินส่วนอีเลคโทร

นิคส์สาํหรับยานพาหนะ 

ผลิต Electro-magnetic 

products 

ผลิต Electro-magnetic 

products 

ผลิต DC FAN ผลิต Electro-magnetic 

products 

ผลิตพดัลมระบาย

อากาศ 

ผลิตอุปกรณ์

โทรคมนาคม 

ผลิตช้ินส่วน

ยานพาหนะ 

3. สิทธิประโยชนส์าํคญัท่ีไดรั้บ          

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจาก

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวม

คาํนวณเพื่อเสียภาษี 

8 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

298,170,000 บาท) 

8 ปี 7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

124,000,000 บาท) 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

155,000,000 บาท) 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

538,898,005 บาท) 

4 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

1,572,170,000 บาท) 

ไม่ไดรั้บ 6 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

397,000,000 บาท) 

8 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

1,547,250,000 บาท) 

3.2  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา

อนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้จาก

ต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออก 

ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.4 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

ลงทุนในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติเป็นระยะเวลาหา้ปี นบัจาก

วนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าว

ขา้งตน้ 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.5 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นสองเท่าของ

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการนั้น 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.6 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความ

สะดวกร้อยละยีสิ่บหา้ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือม

ราคาตามปกติ 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชบ้ตัรส่งเสริม 15 มีนาคม 2556 10 มกราคม 2558 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2560 1 ธนัวาคม 2560 ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

27 กรกฎาคม 2562 8 มกราคม 2563 ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

5. สิทธิและประโยชนเ์พิ่มเติม ไดรั้บประโยชน ์ 

ทางภาษีอากร 

เพิ่มเติมสาํหรับการ

ลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 

- ไดรั้บประโยชนท์าง

ภาษีอากรเพิ่มเติม

สาํหรับการลงทุนเพื่อ

พฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 

ไดรั้บประโยชนท์าง

ภาษีอากรเพิ่มเติม

สาํหรับการลงทุนเพื่อ

พฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 

- - - - - 
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 รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 กิจการ 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

กิจการ 

ท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

รายไดจ้ากการขายและบริการ       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 337 365 337 73 674 438 

รายไดจ้ากการส่งออก 51,085 36,222 1,942 3,424 53,027 39,646 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 61 38 61 38 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 51,422 36,587 2,340 3,535 53,762 40,122 

 สิทธิพิเศษทางภาษีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีบริษทัยอ่ยอ่ืนๆไดรั้บ มีดงัน้ี 

- บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนสําหรับผลิต Inverter ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1813(2)/2554 ลงวนัท่ี                

10 พฤษภาคม 2554 และ สาํหรับผลิตหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า และ อุปกรณ์แสดงภาพ ตามบตัรส่งเสริม

การลงทุนเลขท่ี 1814(2)/2554 ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2554 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ  

สิทธิพิเศษดงักล่าวไดแ้ก่ 

1) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็น

ระยะเวลาเจ็ดปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ในวงเงินไม่เกิน 182 

ลา้นบาท สาํหรับบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1813(2)/2554 และวงเงินไม่เกิน 202 ลา้นบาท 

สาํหรับบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1814(2)/2554 

2) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

3) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเพื่อใช้

ในการผลิตเพื่อการส่งออก  

ปัจจุบนั บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัไม่ไดข้อเปิดดาํเนินการเพื่อใชสิ้ทธิ

ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนดงักล่าว 
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- Delta Electronics India Pvt. Ltd. ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดีย สาํหรับเขต

เศรษฐกิจพิเศษในเมือง Krishnagiri เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ 

สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบ

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 15 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น   

ซ่ึงจะครบกาํหนดในวนัท่ี 31 มีนาคม 2577 

29. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

30. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัคือประธานบริหารของกลุ่มบริษทั 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562                              

มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส่วนงานเพาเวอร์

อีเลคโทรนิคส์ 1) 

ส่วนงานระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน 2) 

ส่วนงานระบบ

อตัโนมติั 3) อ่ืน  ๆ งบการเงินรวม  
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

รายได ้           

รายไดจ้ากการขายใหก้บัลูกคา้

ภายนอก 44,912 32,228 15,660 16,896 1,718 1,901 51 126 62,341 51,151 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการใหก้บั                

ลูกคา้ภายนอก 108 68 592 567 93 219 74 42 867 896 

รวมรายได ้ 45,020 32,296 16,252 17,463 1,811 2,120 125 168 63,208 52,047 

            

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 5,776 2,544 1,710 552 (11) 216 (1,118) (990) 6,357 2,322 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน     388 32 

รายไดอ่ื้น     507 429 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (95) - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (68) (47) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     61 25 

รายไดท้างการเงิน     111 238 

ตน้ทุนทางการเงิน     (1) (2) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     7,260 2,997 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี     (189) (23) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี     (19) - 

กาํไรสาํหรับปี     7,052 2,974 

1) ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ (Power electronics segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับ

คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังาน เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ท่ีใชใ้นรถยนต ์โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่                                    

ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลายสําหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภณัฑ ์DES ผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ท่ีใชใ้นรถยนต ์พดัลม

ระบายความร้อน ตวัแปลงกระแสไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมถึงโซลินอยดแ์ละอีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ เป็นตน้ 

2) ส่วนงานระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับ

เทคโนโลยีส่ือสารขอ้มูล และโครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับระบบพลงังาน โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ระบบโทรคมนาคม พลงังานทดแทน ระบบ                                  

กกัเกบ็พลงังาน และพลงังานกาํลงัสูง เป็นตน้ 

3) ส่วนงานระบบอตัโนมติั (Automation segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอตัโนมติัสําหรับภาคอุตสาหกรรมและ

อาคาร โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ระบบอตัโนมติัสาํหรับเคร่ืองจกัร ระบบขบัเคล่ือนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์อจัฉริยะ และระบบแสงสวา่ง

อตัโนมติัสาํหรับอาคาร เป็นตน้ 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากลูกค้าภายนอกกาํหนดขึน้ตามสถานทีต่ั้งของลูกค้า 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่) 

สหรัฐอเมริกา 22,041 13,032 

จีน 8,722 7,833 

เยอรมนี 5,705 5,274 

อินเดีย 4,641 6,274 

ไอร์แลนด ์ 3,947 2,464 

สิงคโปร์ 3,640 2,958 

นอร์เวย ์ 1,952 1,962 

ไตห้วนั 1,850 1,254 

เนเธอร์แลนด ์ 1,367 1,250 

ประเทศอ่ืนๆ 9,343 9,746 

รวม 63,208 52,047 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่) 

ไทย 6,958 6,651 

สโลวาเกีย 1,559 1,460 

อินเดีย 3,986 3,090 

เยอรมนี 989 743 

ประเทศอ่ืนๆ 338 294 

รวม 13,830 12,238 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10                             

ของรายไดข้องกิจการ 
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31. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 7 ของ

เงินเดือน (2562: อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือน) กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย ธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ

บริษทัฯ หรือเม่ือพนักงานนั้นไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งในระดบัผูจ้ดัการ ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯรับรู้

เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 121 ลา้นบาท (2562: 111 ลา้นบาท) 

 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทัยอ่ย เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตามนโยบายของบริษทัยอ่ยและเป็นไปตาม

กฎหมายของประเทศท่ีบริษทัยอ่ยนั้นดาํเนินกิจการอยู ่

32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

32.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์จาํนวนประมาณ 113 ลา้นบาท 2 ลา้นยูโรหรือประมาณ 78 ลา้นบาท 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ

หรือประมาณ 10 ลา้นบาท และ 5,679 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 2,314 ลา้นบาท (2562: 723 ลา้นบาท 1 

ลา้นยูโรหรือประมาณ 35 ลา้นบาท 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 42 ลา้นบาท และ 7,931 ลา้นรูปี

อินเดีย หรือประมาณ 3,334 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 113 ลา้นบาท 2562: 723 ลา้นบาท) 

32.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีสาํคญัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  จ่ายชาํระ 

สกลุเงิน จาํนวนเงิน ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 (ลา้นหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

ยโูร 2 21 37 29 

 รวม 21 37 29 
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  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 

32.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 32.3.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาขอใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลย ี

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาขอใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลยี (Intellectual Property & 

Technology License Agreement) กบั Delta Electronics Inc. (“ผูอ้นุญาต”) โดยผูอ้นุญาตยินยอม

ให้บริษทัฯผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ใชสิ้ทธิบตัรและเทคโนโลยีของผูอ้นุญาตรวมทั้งส่วน

ปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการตอบแทนการใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯตกลงจ่ายค่าสิทธิให้แก่          

ผูอ้นุญาตโดยคิดในอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์ฉพาะท่ีผลิตภายใตส้ัญญาน้ี  

ซ่ึงอตัราร้อยละดงักล่าวถือตามเกณฑร์าคาตลาด (Arm’s length basis) โดยคู่สัญญาจะมีการทบทวน

อตัราร้อยละดงักล่าวเป็นรายปีก่อนวนัครบกาํหนดของสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี                                     

1 มกราคม 2561 และครบกาํหนดเป็นรายปีและจะมีผลบงัคบัต่อเน่ืองเป็นรายปีจนกว่าคู่สัญญา

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิก ทั้งน้ีบริษทัฯได้บนัทึกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวเป็น “ค่าสิทธิ”               

โดยแสดงอยูภ่ายใตร้ายการ “ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ซ่ึงในระหว่างปี 2563 บริษทัฯมีค่าสิทธิท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 1,698 ลา้นบาท (2562: 1,215 ลา้นบาท) 

 32.3.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

บริษัทฯได้ทาํสัญญาขอรับบริการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์กับบริษัทย่อย ซ่ึงบริษัทย่อยจะ

ให้บริการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ (ด้านการออกแบบและวิศวกรรม) แก่บริษัทฯโดยคิด

ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการเท่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑบ์วกกาํไร

ส่วนเพิ่มซ่ึงเป็นไปตามเกณฑร์าคาตลาด (Arm’s length basis) ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวครบกาํหนด

เป็นรายปี 
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บริษทัฯไดแ้สดงรายการค่าใชจ่้ายดา้นการออกแบบและวิศวกรรมท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึง

ของ “ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ซ่ึงในระหว่างปี 2563 บริษทัฯ

มีค่าใชจ่้ายดา้นการออกแบบและวิศวกรรมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวน

เงินประมาณ 1,934 ลา้นบาท (2562: 1,924 ลา้นบาท) 

32.4 ภาระคํา้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีสาํคญัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนับางประการตามปกติธุรกิจคงคา้งอยู่                           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 

32.4.1 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงคา้งอยูป่ระมาณ 373 ลา้นบาท (2562: 369

ลา้นบาท) (รวมหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯใหแ้ก่กรมสรรพากรจาํนวน

ประมาณ 335 ลา้นบาท (2562: 335 ลา้นบาท) สาํหรับการถูกประเมินภาษี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงินท่ี 32.5.1) 

32.4.2 หนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อยคงคา้งอยู่ประมาณ 1,249 ลา้นรูปีอินเดีย                                

หรือประมาณ 509 ลา้นบาท 0.4 ลา้นยโูร หรือประมาณ 13 ลา้นบาท 2 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือ

ประมาณ 38 ลา้นบาท (2562: 1,156 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 486 ลา้นบาท 0.3 ลา้นยูโร หรือ

ประมาณ 12 ลา้นบาท) 

32.5 การถูกประเมินภาษี 

32.5.1 ก. ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บหนังสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 

2548 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.96 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะสาํหรับปี 2548 จาํนวนประมาณ 0.06 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 

ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํ

อุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และในปี 2559 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือ

ประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสาํหรับปี 2549 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 168 

ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2549 

จํานวนประมาณ 2 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ข. เ ม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

กรมสรรพากรสําหรับปี 2550 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 79 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงิน

เพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสาํหรับปี 2550 จาํนวนประมาณ 3 ลา้นบาท (รวม

เบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ

กรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
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 ค. เ ม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

กรมสรรพากรสําหรับปี 2551 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 49 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงิน

เพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสาํหรับปี 2551 จาํนวนเงินประมาณ 4 ลา้นบาท                         

(รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ

กรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ง. เ ม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

กรมสรรพากรสําหรับปี 2552 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 23 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงิน

เพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสาํหรับปี 2552 จาํนวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาท                         

(รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ

กรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีจาํนวนประมาณ          

19 ลา้นบาทโดยแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ ทาํให้บริษทัฯไดต้ั้งสาํรองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีตามท่ีกล่าวในขอ้ ก ข 

ค และ ง รวมเป็นจาํนวนประมาณ 258 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) โดยแสดงอยูภ่ายใต้

รายการ “หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

32.5.2 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินได้                   

นิติบุคคลสําหรับปี 2546 - 2559 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 232 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ

ประมาณ 94 ลา้นบาท และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสาํหรับปี 2548 - 2561 เป็น

จาํนวนเงินประมาณ 256 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 104 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการ

อุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั ดงันั้น บริษทั

ยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

33. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงตามระดับของข้อมูลท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม                  

(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 5.19) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 11) - 149 - 149 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 1 - 1 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (หมายเหตุ 15) - - 261 261 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 12) - 34 - 34 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 20) - 1 - 1 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (หมายเหตุ 15) - - 228 228 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 11) - 149 - 149 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 12) - 33 - 33 
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34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น

เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

-  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 149 34 149 33 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 149 34 149 33 

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น

เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

-  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1 1 - - 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 1 1 - - 

ตราสารอนุพนัธ์ทีไ่ม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกนัความเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อบริหารความเส่ียงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 

โดยเขา้ทาํสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุญัญาโดยทัว่ไปตั้งแต่ 1-4 เดือน 

34.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี

การคา้ ลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุน กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั

การเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้

สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงไดเ้ปิดเผยจาํนวน

เงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
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ลกูหน้ีการค้า  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม จึง

ไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสาํคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ

ลูกหน้ีการคา้อย่างสมํ่าเสมอ และการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้รายใหญ่มกัจะมีการขอหนงัสือรับรองดา้น

เครดิต (Letters of credit) หรือการประกันสินเช่ือแบบอ่ืน ๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมี

ช่ือเสียง นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทั เป็นการให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง เน่ืองจากกลุ่ม

บริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมากและอยูห่ลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสํารองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสาํหรับกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้และ

อนัดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ รวมถึงการมีหนังสือรับรองด้านเครดิต (Letters of credit) และการคํ้ า

ประกนัสินเช่ือแบบอ่ืน ๆ 

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ

ลงทุนกบัคู่สญัญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้น 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตไม่สูงมากนกัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ 

ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและความเส่ียง             

จากอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํตราสารอนุพนัธ์ คือ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า               

เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการนาํเขา้หรือส่งออกสินคา้ 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงส่วนใหญ่โดยการเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ซ่ึงสญัญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหน่ึงปี 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น

สกลุเงินตราต่างประเทศท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

เหรียญสหรัฐฯ 263 165 106 189 466 320 326 189 

ยโูร 6 6 2 2 6 5 11 16 

เยน 177 201 124 246 177 201 367 244 
 

(หน่วย: บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สกลุเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 

เหรียญสหรัฐฯ 30.0371 30.1540 

ยโูร 36.8764 33.7311 

เยน 0.2907 0.2759 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 

ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ

เกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ สกุลเงินยโูร และสกุลเงินเยน โดย

กาํหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ได้

กาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียง

อยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกลุเงินตราต่างประเทศสกลุเงินอ่ืน 

สกลุเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

เหรียญสหรัฐฯ +3 141 

 - 3 (141) 

ยโูร +4 6 

 -4 (6) 

เยน +2 0.3 

 -2 (0.3) 

ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
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รายละเอียดของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562                                   

มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 170 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 29.9800 - 31.6900 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2564 

สัญญาซ้ือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 73.7350 - 73.8625 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม  2564 

   เยนต่อบาท 90 ลา้นเยน 0.2892 - 0.2916 บาทต่อเยน มกราคม - มีนาคม 2564 

  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 122 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30.0900 - 30.5300 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2563 

สัญญาซ้ือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 70.9694 - 71.9917 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2563 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 170 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 29.9800 - 31.6900 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2564 

สัญญาซ้ือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      

เยนต่อบาท 90 ลา้นเยน 0.2892 - 0.2916 บาทต่อเยน มกราคม - มีนาคม 2564 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 122 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30.0900 - 30.5300 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2563 
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 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน สินทรัพยท์าง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ีย

คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม

วนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่          

ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 

1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 

5 ปี 

ปรับข้ึนลง

ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,922 - - 9,415 1,545 13,882 0.00 - 8.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 13,997 13,997 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 205 - - - 149 354 3.50 - 4.00 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั  - - - 1 50 51 3.00 - 5.00 

รวม 3,127 - - 9,416 15,741 28,284  

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 16,181 16,181 - 

รวม - - - - 16,181 16,181  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 

1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 

5 ปี 

ปรับข้ึนลง

ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,931 - - 8,377 1,196 12,504 0.00 - 8.25 

เงินลงทุนชัว่คราว 2 - - - - 2 4.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 9,845 9,845 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั  1 47 - - 2 50 5.25 - 8.17 

รวม 2,934 47 - 8,377 11,043 22,401  

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 10,255 10,255 - 

รวม - - - - 10,255 10,255  

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 

1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 

5 ปี 

ปรับข้ึนลง

ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 8,404 2 8,406 0.00 - 0.55 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 14,147 14,147 - 

รวม - - - 8,404 14,149 22,553  

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 13,745 13,745 - 

รวม - - - - 13,745 13,745  

  



 

70 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 

1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 

5 ปี 

ปรับข้ึนลง

ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 6,195 38 6,233 0.00 - 1.20 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 9,468 9,468 - 

รวม - - - 6,195 9,506 15,701  

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 8,474 8,474 - 

รวม - - - - 8,474 8,474  

กลุ่มบริษทัมีเพียงเงินฝากธนาคารท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากธนาคารท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บนั้นค่อนขา้งตํ่า และมีการเปล่ียนแปลงน้อย ดงันั้นฝ่ายบริหารเช่ือว่า

ผลกระทบจากความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีไม่มีสาระสาํคญั 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 88 ท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึง

ปีเม่ือเทียบกับมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดังกล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2562: ร้อยละ 84) 

(เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 95 2562: ร้อยละ 92) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและไดข้อ้

สรุปว่า ความเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามีเงินทุนมากพอในการจ่ายชาํระและ                                   

มีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายเพียงพอ 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญา

ท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 16,181 - 16,181 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 73 108 181 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 16,254 108 16,362 

ตราสารอนุพนัธ์     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ - 1 - 1 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 1 - 1 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 13,745 - 13,745 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 13,745 - 13,745 

34.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ี

สามารถสังเกตได้ในตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตรา

ต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินคา้โภคภณัฑ์ เป็นตน้                                 

กลุ่มบริษทัไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของ                                

ตราสารอนุพนัธ์ 

35. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                                     

31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.52:1 (2562 - ปรับปรุงใหม่: 0.39:1) และ           

เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.40:1 (2562: 0.29:1)  
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36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา

อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 3.3 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4,116 ล้านบาท โดยจ่ายจาก                             

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 
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