
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2543 และ 2542 



 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท เดลตา  อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ   
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม งบกําไรสะสมรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
แตละปของบริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน         
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงิน ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทาง
การเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่
นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 ผลการดําเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป ของบริษัท เดลตา       
อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและเฉพาะของบริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 
 
 
 โสภณ  เพิ่มสิริวัลลภ 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 
  
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ  :  2 กุมภาพันธ 2544 



บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2543 2542 2543 2542

       สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5,007,433,235 3,027,600,964 4,307,498,390 2,813,763,762
     เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด - เผ่ือข 4 431,805,084 69,217,555 - -
     ลูกหน้ีการคา
        บริษัทที่เก่ียวของกัน 22 754,028,653 463,416,621 3,590,064,868 463,416,621
        บริษัทอ่ืน 6,503,388,691 6,849,477,304 5,181,342,850 6,848,693,021
     หัก : คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (76,821,388) (60,047,996) (76,765,812) (60,000,000)
     ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 5 7,180,595,956 7,252,845,929 8,694,641,906 7,252,109,642
     เงินทดรองแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 22 19,681,606 - 8,641,586 -
     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 6 4,311,383,914 1,887,079,366 2,725,541,960 1,886,935,641
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
          ลูกหน้ีจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 7 259,200 129,165,243 259,200 129,165,243
          ภาษีซื้อรอเรียกคืน 89,068,212 74,217,957 53,298,034 45,694,629
          เงินจายลวงหนา 77,666,369 19,710,689 77,666,369 19,710,689
          อ่ืน ๆ 36,106,097 45,900,401 11,659,427 24,849,474
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 17,153,999,673 12,505,738,104 15,879,206,872 12,172,229,080
เงินลงทุน
     หนวยลงทุน 8 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
     บริษัทที่เก่ียวของกัน 9 707,971,957 543,439,654 1,761,605,717 1,219,086,469
     บริษัทอ่ืน 10 132,821,616 270,924,150 - 760,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11 3,270,520,100 2,662,814,812 2,742,409,514 2,369,643,622
คาความนิยมในการรวมกิจการ 10,656,787 11,248,835 - -
สินทรัพยอ่ืน
     เงินมัดจํา 2,376,018 2,659,204 2,376,018 2,659,204
รวมสินทรัพย 21,398,346,151 16,116,824,759 20,505,598,121 15,884,378,375

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2543 2542 2543 2542

      หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
     เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 12 685,000,000 397,653,855 461,000,000 397,653,855
     เจาหน้ีการคา
        บริษัทที่เก่ียวของกัน 22 153,436,622 207,352,761 162,092,783 207,352,761
        บริษัทอ่ืน 5,609,042,551 4,235,460,635 5,415,788,821 4,234,664,022

5,762,479,173 4,442,813,396 5,577,881,604 4,442,016,783
     เงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 22 559,651,748 314,776,713 567,579,044 333,205,945
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
        คาใชจายคางจาย 206,491,893 340,175,055 194,109,647 317,848,257
        เงินรับลวงหนา 157,260,062 170,161,747 157,260,062 170,161,747
        เงินรับลวงหนาคาหุนจากผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 67,450,721 - - -
        อ่ืน ๆ 34,715,329 87,540,888 8,136,800 88,442,246
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 7,473,048,926 5,753,121,654 6,965,967,157 5,749,328,833
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน 13
        ทุนจดทะเบียน
          หุนสามัญ 120 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000
        ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
          หุนสามัญ 105,038,750 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
            (2542 : หุนสามัญ 94.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 1,050,387,500 945,000,000 1,050,387,500 945,000,000
     สวนเกินทุน
        สวนเกินมูลคาหุน 1,491,912,500 1,491,912,500 1,491,912,500 1,491,912,500
     กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย
        ในความตองการของตลาด 52,546,439 1,537,471 52,546,439 1,537,471
     กําไรสะสม
        จัดสรรแลว
           สํารองตามกฎหมาย 14 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
        ยังไมไดจัดสรร 10,706,578,391 7,610,016,259 10,706,578,391 7,610,016,259
     สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 118,206,134 (33,416,688) 118,206,134 (33,416,688)
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 13,539,630,964 10,135,049,542 13,539,630,964 10,135,049,542
สวนของผูถือหุนสวนนอย 385,666,261 228,653,563 - -
รวมสวนของผูถือหุน 13,925,297,225 10,363,703,105 13,539,630,964 10,135,049,542
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 21,398,346,151 16,116,824,759 20,505,598,121 15,884,378,375

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2543 2542 2543 2542

     รายได
        รายไดจากการขาย 27,036,569,985 23,274,037,043 28,332,904,137 23,273,958,174
        รายไดอ่ืน
           ดอกเบี้ยรับ 248,051,469 117,919,285 243,433,020 107,404,829
           กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 16 1,003,283,359 326,612,321 1,019,080,952 324,905,440
           กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
              ในความตองการของตลาด 189,142,300 - - -
           กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในหลักทรัพย
              ในความตองการของตลาด 92,537,663 - - -
           อ่ืน ๆ 275,569,534 168,969,926 164,775,638 167,870,398
     รวมรายได 28,845,154,310 23,887,538,575 29,760,193,747 23,874,138,841
     คาใชจาย
        ตนทุนขาย 22,733,301,874 19,500,759,971 23,947,831,974 19,500,350,646
        คาใชจายในการขายและการบริหาร 1,893,987,434 1,478,568,895 1,749,899,059 1,466,397,457
        คาตอบแทนกรรมการ 17 176,000 1,504,000 176,000 1,504,000
        สวนแบงผลขาดทุนจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 49,131,308 134,765,661 19,037,479 126,678,002
        ดอกเบี้ยจาย 5,320,519 13,576,059 958,990 13,538,139
     รวมคาใชจาย 24,681,917,135 21,129,174,586 25,717,903,502 21,108,468,244
     กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอยและภาษีเงินไดนิติบุคคล 4,163,237,175 2,758,363,989 4,042,290,245 2,765,670,597
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล 18 (3,519,662) (2,449,105) (728,113) (2,449,105)
     กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 4,159,717,513 2,755,914,884 4,041,562,132 2,763,221,492
     สวนของผูถือหุนสวนนอย (118,155,381) 7,306,608 - -
     กําไรสุทธิสําหรับป 4,041,562,132 2,763,221,492 4,041,562,132 2,763,221,492

     กําไรตอหุน
        กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
           กําไรสุทธิ 38.70 29.58 38.70 29.58

           จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 104,443,077 93,402,863 104,443,077 93,402,863

        กําไรตอหุนปรับลด 19
           กําไรสุทธิ 37.67 29.58 37.67 29.58

           จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 107,280,072 93,402,863 107,280,072 93,402,863

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรสะสม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2543 2542 2543 2542

กําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรร
     ยอดยกมาจากปกอน 7,610,016,259 5,371,794,767 7,610,016,259 5,371,794,767
     โอนไปเปนสํารองตามกฎหมาย - (30,000,000) - (30,000,000)
     เงินปนผลจาย 25 (945,000,000) (495,000,000) (945,000,000) (495,000,000)
     กําไรสุทธิสําหรับป 4,041,562,132 2,763,221,492 4,041,562,132 2,763,221,492
     รวมกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร 10,706,578,391 7,610,016,259 10,706,578,391 7,610,016,259
กําไรสะสมสวนท่ีไดจัดสรรแลว
     สํารองตามกฎหมาย 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
     รวมกําไรสะสมสวนที่ไดจัดสรรแลว 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
รวมกําไรสะสม 10,826,578,391 7,730,016,259 10,826,578,391 7,730,016,259

0 0 0 0
0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2543 2542 2543 2542

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิ 4,041,562,132 2,763,221,492 4,041,562,132 2,763,221,492
     ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-
        คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 371,304,875 240,225,515 335,599,452 225,699,500
        คาตัดจําหนายสวนตางจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (3,541,953) - (3,268,032) -
        คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 16,773,392 - 16,765,812 -
        สํารองเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา 72,191,303 - 72,191,303 -
        คาเผื่อการลดลงของราคาเงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน 760,000 - 760,000 -
        กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน (92,537,663) - - -
        ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน 146,910 - - -
        (กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 155,471,751 (174,842) 155,308,533 (174,842)
        (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย
           ในความตองการของตลาด (189,107,658) - 889,049 -
        หุนปนผลรับจากบริษัทที่เก่ียวของกัน (2,078,536) - - -
        สวนแบงผลขาดทุนจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 49,131,308 134,765,661 19,037,479 126,678,002
        คาความนิยมตัดจําหนาย 646,510 609,289 - -
        กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน (716,833,695) (753,301,448) (728,698,972) (753,301,448)
        สวนเปล่ียนแปลงของผูถือหุนสวนนอยจากการเลิก
           ดําเนินงานของบริษัทที่เก่ียวของกัน (52,763,945) - - -
        สวนของผูถือหุนสวนนอย 127,561,919 (7,306,608) - -
        กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
           ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 3,778,686,650 2,378,039,059 3,910,146,756 2,362,122,704
        สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
           ลูกหน้ีการคา 660,115,725 (2,120,557,563) (1,018,394,452) (2,119,821,276)
           เงินทดรองแกบริษัทที่เก่ียวของกัน (19,681,606) - (8,641,586) -
           สินคาคงเหลือ (2,430,177,980) (264,318,275) (910,797,622) (264,174,550)
           ภาษีซื้อรอเรียกคืน (11,323,722) (2,377,007) (7,603,405) 26,146,321
           สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (42,196,330) 47,851,147 (40,469,916) 52,522,668
           เงินมัดจํา 283,186 (220,404) 283,186 (220,404)
        หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
           เจาหน้ีการคา 1,158,158,542 2,192,287,650 1,078,738,225 2,258,287,420
           เงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 208,828,519 1,626,802 233,496,992 20,056,034
           คาใชจายคางจาย (170,725,245) (7,396,273) (154,788,993) (29,723,071)
           เงินรับลวงหนา (21,153,324) (54,516,650) (21,153,324) (54,516,650)
           หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (57,306,826) 7,832,725 (80,373,045) 15,192,669
              เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,053,507,589 2,178,251,211 2,980,442,816 2,265,871,865

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2543 2542 2543 2542

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
     เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดเพิ่มขึ้น (7,906,398) (67,680,084) - -
     เงินลงทุนในตั๋วแลกเงินลดลง - 197,586,144 - 150,000,000
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมเพิ่มขึ้น (308,614,850) (426,242,549) (372,203,023) (472,883,963)
     เงินลงทุนในบริษัทอ่ืนเพิ่มขึ้น (90,048,450) (2,491,587) - -
     เงินลงทุนในหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น - (120,000,000) - (120,000,000)
     ซื้อสินทรัพยถาวร (1,035,957,810) (891,908,187) (910,745,207) (734,999,969)
     เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 47,738,778 38,522,671 47,071,330 38,522,671
     เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน 13,584,018 - - -
     เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย
        ในความตองการของตลาด 452,496,368 - - -
     เงินสดรับจากการเลิกดําเนินงานของบริษัทที่เก่ียวของกัน - - 12,389,037 -
        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (928,708,344) (1,272,213,592) (1,223,487,863) (1,139,361,261)
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 104,306,529 122,369,652 58,306,529 122,369,652
     เงินรับจากการเพิ่มทุน 105,387,500 720,000,000 105,387,500 720,000,000
     เงินรับลวงหนาคาหุนจากผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 67,450,721 - - -
     เงินปนผลจาย (945,000,000) (495,000,000) (945,000,000) (495,000,000)
        เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (667,855,250) 347,369,652 (781,305,971) 347,369,652
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น ( 3,140,631 (19,501,276) - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,460,084,626 1,233,905,995 975,648,982 1,473,880,256
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 3,029,262,963 1,601,221,321 2,813,763,762 1,147,409,858
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 24) 4,489,347,589 2,835,127,316 3,789,412,744 2,621,290,114

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :-
     เงินสดจายระหวางปสําหรับ :
        ดอกเบี้ยจาย 8,922,179 10,758,290 1,349,943 10,720,370
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 909,347 3,040,253 909,347 3,040,253

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2543 2542 2543 2542

ทุนเรือนหุน
     หุนสามัญ
        ยอดตนป 945,000,000 900,000,000 945,000,000 900,000,000
        เพิ่มระหวางป 105,387,500 45,000,000 105,387,500 45,000,000
        ยอดปลายป 1,050,387,500 945,000,000 1,050,387,500 945,000,000
สวนเกินทุน
     สวนเกินมูลคาหุน
        ยอดตนป 1,491,912,500 816,912,500 1,491,912,500 816,912,500
        เพิ่มระหวางป - 675,000,000 - 675,000,000
        ยอดปลายป 1,491,912,500 1,491,912,500 1,491,912,500 1,491,912,500
กําไรสะสม
     จัดสรรแลว
        สํารองตามกฎหมาย
           ยอดตนป 120,000,000 90,000,000 120,000,000 90,000,000
           เพิ่มระหวางป - 30,000,000 - 30,000,000
           ยอดปลายป 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
     ยังไมไดจัดสรร
           ยอดตนป 7,610,016,259 5,371,794,767 7,610,016,259 5,371,794,767
           เพิ่มระหวางป 4,041,562,132 2,763,221,492 4,041,562,132 2,763,221,492
           ลดระหวางป (945,000,000) (525,000,000) (945,000,000) (525,000,000)
           ยอดปลายป 10,706,578,391 7,610,016,259 10,706,578,391 7,610,016,259
กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย
   ในความตองการของตลาด
           ยอดตนป 1,537,471 - 1,537,471 -
           เพิ่มระหวางป 51,008,968 1,537,471 51,008,968 1,537,471
           ยอดปลายป 52,546,439 1,537,471 52,546,439 1,537,471
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
           ยอดตนป (33,416,688) (49,081,008) (33,416,688) (49,081,008)
           เพิ่มระหวางป 151,622,822 15,664,320 151,622,822 15,664,320
           ยอดปลายป 118,206,134 (33,416,688) 118,206,134 (33,416,688)
สวนของผูถือหุนสวนนอย
           ยอดตนป 228,653,563 257,590,787 - -
           เพิ่มระหวางป 157,012,698 - - -
           ลดระหวางป - (28,937,224) - -
           ยอดปลายป 385,666,261 228,653,563 - -
รวมสวนของผูถือหุน 13,925,297,225 10,363,703,105 13,539,630,964 10,135,049,542

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

1. ขอมูลทั่วไป 

  บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 
และมีบริษัท เดลทรอน โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศอังกฤษเปนบริษัทใหญ บริษัท
ฯไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2537 บริษัทฯประกอบกิจการใน
ประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตช้ินสวนอีเลคโทรนิคส 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 2.1 งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 ของ
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัท
ยอย       ดังตอไปนี้ :- 

    อัตรารอยละของยอด อัตรารอยละของยอด  
 อัตรารอยละของการถือหุน   สินทรัพยที่รวมอยูใน รายรับที่รวมอยูใน 
 โดยบริษัทฯทั้งทางตรง จัดตั้งข้ึนใน  สินทรัพยรวมใน ยอดรายรับรวมใน 
 และทางออม ประเทศ ลักษณะของธุรกิจ งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

 2543 2542   2543 2542 2543 2542 
บริษัท เดลตา วีดีโอคอม จํากัด - 19 ไทย ผลิต CD Rom Drive - 0.38 - 0.01 

(อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ)         
บริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด 100 100 เกาะเคยแมน ผูลงทุน 8.07 7.52 1.00 0.05 
บริษัท นิวตัน พาวเวอร จํากัด 58 58 ฮองกง ใหบริการดานการตลาด 0.26 0.38 0.34 0.69 

(ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล    วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ     
โฮลดิ้ง จํากัด)    อีเลคโทรนิคส     

บริษัท เดลคอม อีเลคโทรนิคส จํากัด 51 51 ไทย ผลิตชิ้นสวน 1.86 2.45 0.03 0.01 
(ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล    อีเลคโทรนิคส     
โฮลดิ้ง จํากัด)         

บริษัท ดีอีที โลจิสติค (ยูเอสเอ) คอรปอเรชั่น 100 - สหรัฐอเมริกา จําหนายชิ้นสวน 3.17 - 1.28 - 
จํากัด (ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที     อีเลคโทรนิคส     
อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด)         

บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส 10 - ไทย ผลิตชิ้นสวน 13.56 - 21.22 - 
คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จํากัด    อีเลคโทรนิคส     
(ถือหุน โดยบริษัท ดีอีที         
อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด)*         

 *โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9.2 

 2.2 สินทรัพย หนี้สิน และผลการดําเนินงานของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่เขาซื้อ
กิจการ จนถึงวันท่ีขายกิจการ 
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 2.3 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯกับบริษัทยอย รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญ เงินลงทุนของบริษัทฯใน
บริษัทยอยและทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 

 2.4 สวนเกินของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีเกินกวามูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย ณ      
วันซื้อไดแสดงไวเปนสินทรัพยภายใตหัวขอ "คาความนิยมในการรวมกิจการ" ในงบดุลรวม และตัด
จําหนายโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 20 ป 

 2.5 งบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดถูกแปลงคาเปนเงินตราที่ใชรายงาน
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล หรืออัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยแลวแตกรณี ผลตางไดแสดงไวเปน
รายการ "สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ" ในสวนของผูถือหุน 

 2.6 ณ วันที่ 7 กันยายน 2542 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เดลตา วีดีโอคอม จํากัด ไดมีมติพิเศษอนุมัติ
ใหมีการเลิกบริษัทในวันที่ 7 กันยายน 2542 โดยนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนเลิกบริษัทเรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 และการชําระบัญชีไดเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2543 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

  งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทยและเปนไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรฐานการบัญชีดังกลาวกําหนดขึ้นโดย
ใชมาตรฐานการบัญชีซึ่งออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting 
Standards Committee) เปนพื้นฐานและสวนใหญมีเนื้อหาสาระคลายคลึงกัน  

  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :- 

 3.1 รายไดจากการขาย 

   รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มของสินคาที่ได
สงมอบหลังจากหักสินคารับคืนและสวนลดแลว 

 3.2 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถูกบันทึกข้ึนสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
ลูกหนี้ไมได จํานวนคาเผื่อน้ีประมาณขึ้นจากประสบการณในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบัน
ของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล 
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 3.3 สินคาคงเหลือ 

   สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือราคาสุทธิท่ีคาดวาจะขายไดแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
(งานระหวางทําและสินคาสําเร็จรูปคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก วัตถุดิบหรือวัสดุคงเหลือตาง ๆ 
คํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย) 

   ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําไดรวมวัตถุดิบทางตรง คาแรงทางตรงและโสหุยการ
ผลิต 

 3.4  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ/คาเสื่อมราคา 

   อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ
คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้ :- 

อาคาร  20 - 50  ป 
คาปรับปรุงที่ดิน  5 - 20  ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ  5 - 10  ป 
แมพิมพและอุปกรณ  2 - 5  ป 
เครื่องตกแตงและเครื่องติดต้ัง  5 - 20  ป 
อุปกรณสํานักงาน  5 - 10  ป 
รถยนต  5  ป 

   ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และงานระหวางกอสราง 

 3.5 เงินลงทุน 

   เงินลงทุนช่ัวคราวในตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผื่อขาย
แสดงดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยจดทะเบียนคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ 
สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพย หรือมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ของหนวย
ลงทุน บริษัทฯรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนในงบดุล และจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายเงินลงทุนนั้นไปแลว 

   เงินลงทุนในบริษัทยอย (ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) และเงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงมูลคา   
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งการบันทึกตามวิธีสวนไดเสียนี้ เงินลงทุนจะบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อมา     
เงินลงทุนน้ีจะถูกปรับดวยสวนไดเสียท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมตาม
อัตราสวนการลงทุนของบริษัทฯ 
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   เงินลงทุนในหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิและหนวยลงทุนที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแสดง
ในราคาทุน คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนจะตั้งข้ึนโดยพิจารณาจากมูลคาสุทธิตามบัญชี (Net Book 
Value) ของหุนสามัญ หรือจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ของหนวยลงทุนและปจจัยอื่น
ประกอบ 

   บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิและ
หนวยลงทุนที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในงบกําไรขาดทุน 

 3.6 เงินตราตางประเทศ 

   รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดข้ึนระหวางปใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่ีเกิดรายการ 

   สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ คงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันท่ีในงบดุล เวนแตรายการที่ไดตกลงอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนากับสถาบันการเงินไวจะใชอัตราที่ตกลง
กันนั้นแทน 

   กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน  

 3.7 ตราสารอนุพันธ 

   บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีสัญญาที่ทําข้ึนเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศโดยตรง คาธรรมเนียมหรือสวนลด (ผลตางระหวางอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่ีทําสัญญาและอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา) จะถูกต้ังพักและจะตัดจําหนายเปนรายได
หรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา ในขณะที่กําไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนภายหลังจากวันที่ทําสัญญาจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุน 
ในกรณีสัญญาที่ทําข้ึนเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระผูกพันในอนาคต 
คาธรรมเนียมหรือสวนลดตลอดจนกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจะถูกต้ังพัก
และจะถือเปนสวนหนึ่งของรายการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 3.8 กําไรตอหุน 

   กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวในระหวางป 
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   กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ย       
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯ
อาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ท้ังสิ้นใหเปนหุนสามัญ 

  เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบ กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 
จึงไดถูกคํานวณขึ้นใหมโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกและ
เรียกชําระในระหวางปคูณดวยอัตราปรับจํานวนหุนซึ่งคํานวณจากมูลคายุติธรรมของหุนสามัญกอนและ
หลังการใชสิทธิ 

4. เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด - เผื่อขาย 

 (หนวย : บาท) 
 31 ธันวาคม 2543 31 ธันวาคม 2542 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
ก)  เฟลกซโทรนิคส  274,498,724  362,246,276 - - 
ข)  อื่น ๆ  75,930,301  40,729,188  68,023,903  69,561,374 
รวม  350,429,025  402,975,464  68,023,903  69,561,374 
บวก : กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจาก     

เงินลงทุนในหลักทรัพย  52,546,439  1,537,471  
หัก : สวนปรับปรุงจากการแปลงคา     

เงินลงทุนที่เปนเงินตราตาง     
ประเทศ  28,829,620   (343,819)  

หลักทรัพยหุนทุนในความตองการ     
    ของตลาด - สุทธิ  431,805,084   69,217,555  

  การลงทุนในหลักทรัพย ก) เกิดข้ึนในระหวางไตรมาสที่ 2 จากการที่บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทฯได
ทําการแลกหุนของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 3 แหง คือ บริษัท พาโล อัลโต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท พาโล อัลโต พลาสติก (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท พาโล อัลโต โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(มหาชน) กับหุนของบริษัท เฟลกซโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด      
หลักทรัพยในตางประเทศ วัตถุประสงคของบริษัทยอยในการถือหลักทรัพยดังกลาวเพื่อเปนเงินลงทุนช่ัวคราว
ประเภทหลักทรัพยเผื่อขาย 
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5. ลูกหนี้การคา 

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังน้ี      

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2543 2542 2543 2542 

ลูกหน้ีการคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 725,828,403 337,818,828 3,560,466,148 337,818,828 
คางชําระไมเกิน 3 เดือน 26,579,226 124,253,939 27,752,160 124,253,939 
3 - 6 เดือน 1,621,024 936,013 1,846,560 936,013 
6 - 12 เดือน - 407,841 - 407,841 
รวมลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 754,028,653 463,416,621 3,590,064,868 463,416,621 
ลูกหน้ีการคา - บริษัทอ่ืน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 5,360,300,126 4,921,352,331 4,196,918,454 4,920,632,663 
คางชําระไมเกิน 3 เดือน 1,048,831,524 1,739,512,038 891,391,871 1,739,495,419 
3 - 6 เดือน 75,699,704 146,634,278 74,475,188 146,586,282 
6 - 12 เดือน - 39,701,838 - 39,701,838 
เกิน 12 เดือนขึ้นไป 18,557,337 2,276,819 18,557,337 2,276,819 
รวมลูกหน้ีอื่น ๆ 6,503,388,691 6,849,477,304 5,181,342,850 6,848,693,021 
รวมลูกหน้ีการคา 7,257,417,344 7,312,893,925 8,771,407,718 7,312,109,642 
หัก : คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (76,821,388) (60,047,996) (76,765,812) (60,000,000) 
รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 7,180,595,956 7,252,845,929 8,694,641,906 7,252,109,642 

  ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 

6. สินคาคงเหลือ 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2543 2542 2543 2542 

สินคาสําเร็จรูป 2,209,495,834 104,430,650 691,162,146 104,286,925 
งานระหวางทํา 213,134,179 172,831,340 206,022,033 172,831,340 
วัตถุดิบ 1,719,272,684 1,478,379,524 1,658,876,564 1,478,379,524 
สินคาระหวางทาง 266,866,809   156,632,141 266,866,809    156,632,141 
รวม 4,408,769,506 1,912,273,655 2,422,927,552 1,912,129,930 
หัก : สํารองเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ (97,385,592)   (25,194,289) (97,385,592)   (25,194,289) 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 4,311,383,914 1,887,079,366 2,725,541,960 1,886,935,641 
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7. สัญญาซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาไวจํานวน 8 ลานเหรียญสหรัฐฯและ
ไดทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 8 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2542 : ทําสัญญาซื้อเงินตรา          
ตางประเทศลวงหนาไวจํานวน 50 ลานเหรียญสหรัฐฯและสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาไวจํานวน
ประมาณ 85.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ) เพ่ือปองกันความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯและ
บริษัทยอยไดบันทึกสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ จากการทําสัญญาดังกลาวในงบดุลภายใต   
หัวขอ “ลูกหน้ี/เจาหนี้จากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา” 

8. เงินลงทุนในหนวยลงทุน 

  ยอดคงเหลือน้ีเปนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธิ - หุนกูดอยสิทธิของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งไมใชหลักทรัพยจดทะเบียนจํานวน 12,000,000 หนวย หนวยละ 10 บาท 

9. เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

  ยอดเงินลงทุนประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯดังตอไปนี้ :- 
 ทุนจดทะเบียนออก     
 จําหนาย  อัตราสวนการถือ  ยอดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 และเรียกชําระแลว  หุนของบริษัทฯ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 หนวยเงินตรา 2543 2542  2543 2542  2543 2542 2543 2542 
     รอยละ รอยละ  บาท บาท บาท บาท 

บริษัทยอย            
บริษัท เดลตา วีดีโอคอม จํากัด            
-  ราคาทุน บาท -  ึ75,000,000  - 19  - - - 14,250,000 
-  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่ 9            

กันยายน 2542)          - (971,914) 
          - 13,278,086 
บริษัท ดีอีที อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้ง จํากัด            
-  ราคาทุน เหรียญสหรัฐฯ 45,275,093 36,093,075  100 100  - - 1,748,574,231 1,376,371, 208 
-  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่ 31          

ธันวาคม)        (157,721,087) (138,683,608) 
          1,590,853,144 1,237,687,600 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย          1,590,853,144 1,250,965,686 
บริษัทรวม            
บริษัท ฮัวดา โฮลดิ้ง จํากัด             
   -  ราคาทุน เหรียญสหรัฐฯ 15,000,000 15,000,000  45 49  248,011, 200 270,056,640 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่            

31 ธันวาคม)        (99,813,578) (115,169,049)   
        148,197,622 154,887,591   
บริษัท เดลตา กรีน (เทียนจิน) อินดัสตรีส จํากัด             
   -  ราคาทุน เหรียญสหรัฐฯ 20,000,000 11,000,000  50 50  394,383,470 210,937,620 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่            

31 ธันวาคม)        (34,473,743) (14,124,759)   
        359,909,727 196,812,861   
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 ทุนจดทะเบียนออก     
 จําหนาย  อัตราสวนการถือ  ยอดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 และเรียกชําระแลว  หุนของบริษัทฯ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 หนวยเงินตรา 2543 2542  2543 2542  2543 2542 2543 2542 
     รอยละ รอยละ  บาท บาท บาท บาท 

บริษัท  เดลตา  คอมโพเนนท  อินเตอร               
เนชั่นแนล  จํากัด              
   -  ราคาทุน เหรียญสหรัฐฯ 1,000,000 1,000,000  50 50  18,836,400 18,836,400 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่            

31 ธันวาคม)        (9,766,264) (4,414,609)   
        9,070,136 14,421,791   
บริษัท  พาโล อัลโต แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศ            
ไทย) จํากัด*            
   -  ราคาทุน บาท - 320,000,000  - 20  - 63,679,223 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่            

31 ธันวาคม)        - (7,566,191)   
        - 56,113,032   

บริษัท  พาโล อัลโต พลาสติก (ประเทศไทย)            
จํากัด*            
   -  ราคาทุน บาท - 450,000,000  - 27  - 122,785,545 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่            

31 ธันวาคม)        - (6,124,405)   
        - 116,661,140   
บริษัท อีสโซนิค คอรปอเรชั่น จํากัด            
   -  ราคาทุน เหรียญสหรัฐฯ 6,970,400 -  25 -  125,169,000 - - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่            

31 ธันวาคม)        (3,745,697) -   
        121,423,303 -   
สวนแบงกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงของเงินลงทุน            
   ในหลักทรัพยของบริษัทยอย        - - 52,546,439 1,537,471 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคาเงินลงทุนที่เปน            
   เงินตราตางประเทศ          69,371,169 4,543,239 118,206,134 (33,416,688) 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม        707,971,957 543,439,654   
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน        707,971,957 543,439,654 1,761,605,717 1,219,086,469 

 *บริษัทฯไดทําการแลกหุนของเงินลงทุนกับหุนของบริษัท เฟลกซโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - โปรดดูหมายเหตุประกอบการเงินขอ 4 

 9.1 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือบริษัท เดลตา วีดีโอคอม จํากัด ไดมีมติพิเศษเมื่อวันที่ 
7 กันยายน 2542 อนุมัติใหเลิกบริษัทยอยและไดมีการชําระบัญชีโดยชําระคืนทุนใหกับบริษัทฯในเดือน
มกราคม 2543  

 9.2 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2542 คณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหจัดต้ังบริษัท ดีอีที โลจิสติค (ยูเอสเอ)      คอร
ปอเรช่ัน จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ บริษัทดังกลาวไดจัดต้ังข้ึนในเดือนมกราคม 
2543 และถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย   แหงหน่ึง
ของบริษัทฯ 

  บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จํากัด อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯตั้งแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2543 บริษัทฯไดรวมสินทรัพย หนี้สินและผลการดําเนินงานของบริษัทดังกลาวใน          
งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 แลว 
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  ดังนั้นบริษัทยอยท่ีบริษัทฯลงทุนโดยถือหุนผานบริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด ไดแก
บริษัท นิวตัน พาวเวอร จํากัด บริษัท เดลคอม อีเลคโทรนิคส จํากัด บริษัท ดีอีที โลจิสติค (ยูเอสเอ)     
คอรปอเรชั่น จํากัด และบริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จํากัด และในสวนของ
บริษัทรวม บริษัทฯลงทุนโดยถือหุนผานบริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด ท้ังหมด 

 9.3 ในระหวางไตรมาสที่ 2 บริษัทยอยคือบริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด ไดขายเงินลงทุน   
บางสวนในบริษัทรวมแหงหนึ่งคือบริษัท ฮัวดา โฮลดิ้ง จํากัด ทําใหสัดสวนการลงทุนเปลี่ยนจากรอยละ 
49 เปนรอยละ 45 

 9.4 ในระหวางไตรมาสที่ 3 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทยอยคือบริษัท ดีอีที 
อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด ลงทุนในหุนบุริมสิทธิของบริษัท อีสโซนิค คอรปอเรชั่น จํากัด เปน
จํานวนเงิน 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 25 หุนบุริมสิทธินี้เปนหุนชนิด       
มีสิทธิออกเสียงและไมสะสมเงินปนผลซึ่งผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลสําหรับปท่ีบริษัทฯประกาศจาย     
เงินปนผลเทาน้ัน 

10. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 

  ยอดเงินลงทุนประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ :- 

 อัตราสวนการถือหุน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 ของบริษัทฯ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2543 2542 2543 2542 2543 2542 
 รอยละ รอยละ บาท บาท บาท บาท 

บริษัท ดาฟา คอมโพเนนท จํากัด 19 19 760,000 760,000 760, 000 760,000 
หัก : สํารองเผ่ือการดอยคาของ       
            เงินลงทุน   (760,000) - (760,000) - 
เงินลงทุน - สุทธิ   - 760,000 - 760,000 
บริษัท ซินเทค จํากัด (ถือหุน          

โดยบริษัท ดีอีที อินเตอร       
เนชั่นแนล โฮลดิ้ง  จํากัด) 0.83 0.83 30,192,681 28,114,145 - - 

บริษัท พาโล อัลโต โปรดักส       
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด       
(มหาชน)  (ถือหุนโดยบริษัท       
ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล       
โฮลดิ้ง จํากัด)* - 5 - 234,026,455 - - 

บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส       
คอมโพเนนท (ประเทศไทย)       
จํากัด (ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที       
อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง       
จํากัด) - 10 -     2,491,387 - - 
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 อัตราสวนการถือหุน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 ของบริษัทฯ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2543 2542 2543 2542 2543 2542 
 รอยละ รอยละ บาท บาท บาท บาท 

หางหุนสวนจํากัด ไอพี ฟนด วัน       
(ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล       
โฮลดิ้ง จํากัด) 3.8 - 90,048,450 - - - 

สวนปรับปรุงจากการแปลงคา       
  เงินลงทุนที่เปนเงินตรา       
  ตางประเทศ   12,580,485     5,532,163 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น   132,821,616 270,924,150 -        760,000 

  *บริษัทฯไดทําการแลกหุนของเงินลงทุนกับหุนของบริษัท เฟลกซโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหบริษัทยอยแหงหนึ่งรวม  
ลงทุนในหางหุนสวนจํากัด ไอพี ฟนด วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเปน
จํานวนเงิน 2.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 3.8 วัตถุประสงคของการลงทุน
ดังกลาวเพ่ือใหหางหุนสวนจํากัด ไอพี ฟนด วัน ไปลงทุนในกิจการดานเทคโนโลยีและการบริการทางดาน
อินเตอรเน็ตในภาคพื้นอเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟค 

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 
       งานระหวาง   
 ท่ีดิน อาคาร เครื่องจักร แมพิมพ อุปกรณ เคร่ืองติดต้ัง กอสราง อ่ืน ๆ รวม 
ราคาทุน : 

1 มกราคม 2543 316,940,417 670,674,365 901,730,430 258,688,913 438,532,178 474,822,097 286,624,678 186,447,203 3,534,460,281 
ซ้ือเพิ่ม/รับโอน 2,006,401 152,245,860 451,920,147 154,147,268 207,994,403 266,730,209 32,128,614 213,482,784 1,480,655,686 
จําหนาย/ตัดจําหนาย/โอนออก (6,300,000) (17,307,246) (58,302,950) (31,470,505) (16,005,503) (7,437,694) (305,695,748) (136,475,286) (578,994,932) 
31 ธันวาคม 2543 312,646,818 805,612,979 1,295,347,627 381,365,676 630,521,078 734,114,612 13,057,544 263,454,701 4,436,121,035 

คาเสื่อมราคาสะสม :          
1 มกราคม 2543 - 71,069,593 355,012,688 91,251,883 167,494,460 86,030,615 - 100,786,230 871,645,469 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 20,948,725 98,717,387 76,672,089 99,665,970 44,167,273 - 31,113,431 371,304,875 
คาเสื่อมราคา-จําหนาย/ตัดจําหนาย/          
   รับโอน - (1,240,086) (36,726,505) (9,708,997) (5,568,051) 3,472,108 - (25,973,845) (75,745,376) 
31 ธันวาคม 2543 - 90,778,232 417,003,570 158,214,975 261,592,379 133,669,996 - 105,945,816 1,167,204,968 

สวนปรับปรุงจากการแปลงคา          
   งบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ - - - - 764,883 - - 839,150 1,604,033 
มูลคาสุทธิตามบัญชี :          
ณ 31 ธันวาคม 2543 312,646,818 714,834,747 878,344,057 223,150,701 369,693,582 600,444,616 13,057,544 158,348,035 3,270,520,100 

ณ 31 ธันวาคม 2542 316,940,417 599,604,772 546,717,742 167,437,030 271,037,718 388,791,482 286,624,678 85,660,973 2,662,814,812 

คาเสื่อมราคาสําหรับป (ซ่ึงรวมอยูใน          
งบกําไรขาดทุน) :          
ป 2543 - 20,948,725 98,717,387 76,672,089 99,665,970 44,167,273 - 31,133,431 371,304,875 

ป 2542 - 14,973,655 70,422,811 41,085,108 67,543,793 22,770,551 - 23,429,597 240,225,515 
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  คาเสื่อมราคาสําหรับปจํานวน 314,534,605 บาท (2542 : 210,118,763 บาท) ไดรวมอยูในตนทุนการผลิต 
สวนที่เหลือจํานวน 56,770,270 บาท (2542 : 30,106,752 บาท) ไดรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 
       งานระหวาง   
 ท่ีดิน อาคาร เครื่องจักร แมพิมพ อุปกรณ เคร่ืองติดต้ัง กอสราง อ่ืน ๆ รวม 
ราคาทุน : 

1 มกราคม 2543 316,940,417 670,674,365 901,730,430 258,688,913 412,683,009 474,775,638 4,828,839 154,701,787 3,195,023,398 
ซ้ือเพิ่ม/รับโอน 2,006,401 12,418,184 339,528,687 154,147,268 196,101,992 417,834 14,366,532 191,758,309 910,745,208 
จําหนาย/ตัดจําหนาย/โอนออก (6,300,000) (17,307,246) (58,302,950) (31,470,505) (15,903,691) (7,437,694) (19,195,371) (117,248,151) (273,165,608) 
31 ธันวาคม 2543 312,646,818 665,785,303 1,182,956,167 381,365,676 592,881,310 467,755,778 - 229,211,945 3,832,602,997 

คาเสื่อมราคาสะสม :          
1 มกราคม 2543 - 71,069,593 355,012,688 91,251,883 146,723,444 86,030,615 - 75,291,553 825,379,776 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 16,537,690 96,198,224 76,672,089 91,805,556 31,961,540 - 22,424,353 335,599,452 
คาเสื่อมราคา-จําหนาย/ตัดจําหนาย - (1,240,086) (43,793,912) (9,708,997) (5,483,209) (2,162,674) - (8,396,867) (70,785,745) 
31 ธันวาคม 2543 - 86,367,197 407,417,000 158,214,975 233,045,791 115,829,481 - 89,319,039 1,090,193,484 

มูลคาสุทธิตามบัญชี :          
ณ 31 ธันวาคม 2543 312,646,818 579,418,106 775,539,167 223,150,701 359,835,519 351,926,297 - 139,892,906 2,742,409,514 

ณ 31 ธันวาคม 2542 316,940,417 599,604,772 546,717,742 167,437,030 265,959,565 388,745,023 4,828,839 79,410,234 2,369,643,622 

คาเสื่อมราคาสําหรับป (ซ่ึงรวมอยูใน          
งบกําไรขาดทุน) :          
ป 2543 - 16,537,690 96,198,224 76,672,089 91,805,556 31,961,540 - 22,424,353 335,599,452 

ป 2542 - 14,973,655 70,422,811 41,085,108 61,693,787 22,770,551 - 14,753,588 225,699,500 

  คาเสื่อมราคาสําหรับปจํานวน 306,854,037 บาท (2542 : 210,118,763 บาท) ไดรวมอยูในตนทุนการผลิต 
สวนที่เหลือจํานวน 28,745,415 บาท (2542 : 15,580,737 บาท) ไดรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นในสกุลเงินเยน เงินกูยืมดังกลาวมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.83 ถึง 1.5 ตอป  

13. ทุนเรือนหุน 

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2543 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให :- 

 1. เพิ่มทุนออกจําหนายของบริษัทฯเปน 1,039,500,000 บาท (หุนสามัญ 103,950,000 หุน มูลคาหุนละ 10 
บาท) โดยจัดสรรหุนใหม 9,450,000 หุน ในอัตราสวนของผูถือหุนเดิม 10 หุนตอหุนใหม 1 หุน ในราคา
จองซื้อหุนละ 10 บาท โดยไดเรียกชําระคาหุนแลว และสําหรับหุนที่คงเหลือจากการจัดสรรจํานวน 
73,946 หุน ไดจัดสรรใหกับบริษัท เดลตรอน โฮลด้ิง จํากัด บริษัทฯไดนําหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน         
ดังกลาวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2543 
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิเปนจํานวน 10,887,500 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2543  ทําใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 1,050,387,500 บาท 

 2. ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญจํานวน 4,032,000 หนวย และจัดสรรใหแกกรรมการที่เปน
พนักงานและพนักงานของบริษัทฯ โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,032,000 หุน เพื่อรองรับการใช
สิทธิจองซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ       
หุนสามัญ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 10 บาท การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเปน
การจัดสรรครั้งเดียว ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป โดยมีระยะเวลาการใชสิทธิเริ่มต้ังแตวันที่ 2 ตุลาคม 
2543 บริษัทฯไดนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันที่       
6 กรกฎาคม 2543 

  ในระหวางป มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1,088,750 ลานหนวย โดยจัดสรรเปนหุน
สามัญใหมจํานวน 1,088,750 หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียัง
ไมไดมีการใชสิทธิจํานวน 2,943,250 หนวย 

14. สํารองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 

15. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

  งบการเงินเฉพาะ 
 งบการเงินรวม ของบริษัทฯ 
 2543 2542 2543 2542 

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)  8,623  8,979  7,811  8,917 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท)  1,341  1,116  1,208  1,035 
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16. กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 (หนวย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2543 2542 2543 2542 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน     
เงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นจริง 286,449,664 (426,689,127) 290,381,980 (428,396,008) 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     
เงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 716,833,695 753,301,448 728,698,972 753,001,448 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     
เงินตราตางประเทศ 1,003,283,359 326,612,321 1,019,080,952 324,905,440 

17. คาตอบแทนกรรมการ 

  คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของ             
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของที่จายใหแก
กรรมการบริหาร 

18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปไดคํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 30 จากยอดกําไรกอนภาษีของสวนงานที่
ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายตาง ๆ ท่ีไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการ
คํานวณภาษี 
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19. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 
 กําไรสุทธิ ถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 
 2543 2542 2543 2542 2543 2542 

 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
   กําไรสุทธิ 4,041,562,132 2,763,221,492 104,443,077 93,402,863 38.70 29.58 
ผลกระทบของหุนสามัญ       
   เทียบเทาปรับลด       
      ใบสําคัญแสดงสิทธิ       
         จํานวน 2,943,250 หนวย - - 2,836,995 - - - 
กําไรตอหุนปรับลด       
   กําไรที่เปนของผูถือหุน       
      สามัญสมมติวามีการ       
         แปลงเปนหุนสามัญ 4,041,562,132 2,763,221,492 107,280,072 93,402,863 37.67 29.58 

20. สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับผลิตภัณฑท่ีกําหนดแตละประเภทภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ออกใหโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนดังนี้ :- 

 20.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 3 ถึง 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจาก
การประกอบกิจการ 

 20.2 ใหไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 20.3 ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการ
ผลิตเพื่อการสงออกตลอดระยะเวลาที่ไดรับการสงเสริม 

 20.4 ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตลอดระยะเวลา
ท่ีไดรับการสงเสริม 

 20.5 ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือตลอดระยะเวลาที่
ไดรับการสงเสริม 
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 20.6 ใหไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินจํานวนเทากับรอยละหาของรายไดท่ีเพิ่มข้ึนจากปกอน จากการ
สงออกเปนระยะเวลาสิบป นับแตวันที่มีรายไดจากการประกอบกิจการ 

  คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดอนุมัติใหขยายเวลาของสิทธิพิเศษการสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ
ท่ีหมดอายุตอไปอีก 3 ป 

21. ผลการดําเนินงานจากการสงเสริมการลงทุน 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 โครงการที่ไดรับ โครงการที่ไมไดรับ  
 การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการลงทุน รวม 
 2543 2542 2543 2542 2543 2542 
รายได       

รายไดจากการขายในประเทศ 939,865,369 496,075,944 - - 939,865,369 496,075,944 
รายไดจากการขายสงออก 19,979,787,750 22,777,882,230 6,116,916,866 78,869 26,096,704,616 22,777,961,099 
รายไดอื่น       

ดอกเบี้ยรับ 242,977,359 102,693,415 5,074,110 15,225,870 248,051,469 117,919,285 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,026,193,195 324,905,440 - 1,706,881 1,026,193,195 326,612,321 
กําไรจากการขายเงินลงทุนใน       
   หลักทรัพยในความตองการของ
ตลาด 

- - 189,142,300 - 189,142,300 - 

กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนใน       
   หลักทรัพยในความตองการของ
ตลาด 

- - 92,537,662 - 92,537,662 - 

อื่น ๆ 163,286,639      165,919,647 112,282,897   3,050,279 275,569,536      168,969,926 
รวมรายไดอื่น 22,352,110,312 23,867,476,676 6,515,953,835 20,061,899 28,868,064,147 23,887,538,575 

คาใชจาย       
ตนทุนขาย 16,650,163,426 19,499,159,340 6,083,138,448 1,600,631 22,733,301,874 19,500,759,971 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 1,675,850,170 1,466,397,457 217,490,754 11,562,149 1,893,340,924 1,477,959,606 
คาตอบแทนกรรมการ 176,000 1,504,000 - - 176,000 1,504,000 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 22,909,836 - 22,909,836 - 
ดอกเบี้ยจาย 2,865,542 13,538,139 2,454,978 37,920 5,320,520 13,576,059 
สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน       
   บริษัทยอยและบริษัทรวม 19,037,479 - 30,093,829 134,765,661 49,131,308 134,765,661 
คาความนิยมตัดจําหนาย - - 646,510        609,289 646,510             609,289 

รวมคาใชจาย 18,348,092,617 20,980,598,936 6,356,734,355 148,575,650 24,704,826,972 21,129,174,586 
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอยและ       
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล 4,004,017,695 2,886,877,740 159,219,480 (128,513,751) 4,163,237,175 2,758,363,989 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล - - (3,519,662)    (2,449,105) (3,519,662)      (2,449,105) 
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 4,004,017,695 2,886,877,740 155,699,818 (130,962,856) 4,159,717,513 2,755,914,884 
สวนของผูถือหุนสวนนอย (119,836,168) - 1,680,787     7,306,608 (118,155,381)        7,306,608 
กําไรสุทธิสําหรับป 3,884,181,527 2,886,877,740 157,380,605 (123,656,248) 4,041,562,132 2,763,221,492 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 โครงการที่ไดรับ โครงการที่ไมไดรับ  
 การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการลงทุน รวม 
 2543 2542 2543 2542 2543 2542 
รายได       

รายไดจากการขายในประเทศ 864,854,029 496,075,944 - - 864,854,029 496,075,944 
รายไดจากการขายสงออก 27,468,050,108 22,777,882,230 - - 27,468,050,108 22,777,882,230 
รายไดอื่น       

ดอกเบี้ยรับ 242,822,097 102,693,415 610,923 4,711,414 243,433,020 107,404,829 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,019,080,952 324,905,440 - - 1,019,080,952 324,905,440 
อื่น ๆ 162,900,672      165,919,647 1,874,966   1,950,751 164,775,638      167,870,398 

รวมรายไดอื่น 29,757,707,858 23,867,476,676 2,485,889 6,662,165 29,760,193,747 23,874,138,841 
คาใชจาย       

ตนทุนขาย 23,947,773,130 19,499,159,340 58,844 1,191,306 23,947,831,974 19,500,350,646 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 1,749,899,059 1,466,397,457 - - 1,749,899,059 1,466,397,457 
คาตอบแทนกรรมการ 176,000 1,504,000 - - 176,000 1,504,000 
ดอกเบี้ยจาย 958,990 13,538,139 - - 958,990 13,538,139 
สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน     
   บริษัทยอยและบริษัทรวม 19,037,479     126,678,002 - - 19,037,479      126,678,002 

รวมคาใชจาย 25,717,844,658 21,107,276,938 58,844    1,191,306 25,717,903,502 21,108,468,244 
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 4,039,863,200 2,760,199,738 2,427,045 5,470,859 4,042,290,245 2,765,670,597 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล - - (728,113)    (2,449,105) (728,113)      (2,449,105) 
กําไรสุทธิสําหรับป 4,039,863,200   2,760,199,738 1,698,932    3,021,754 4,041,562,132 2,763,221,492 

22. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 22.1 ในระหวางปบริษัทฯมีรายการธุรกิจกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันในตางประเทศ (เกี่ยวของกัน
โดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณเพื่อการผลิต 
การขายสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตได คานายหนาและคาที่ปรึกษาทางเทคนิค รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขและเกณฑตามสัญญาระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น และเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถ
สรุปไดดังน้ี :- 
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 (หนวย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 นโยบายการกําหนดราคา 2543 2542 2543 2542 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด - - 7,774,340,735 - 
ซื้อวัตถุดิบ ตามใบแจงหน้ี - - 68,113,178 - 
คานายหนา ตามสัญญา - - 77,398,091 168,078,672 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 1,664,641,488 2,087,673,456 1,664,641,488 2,087,673,456 
ซื้อวัตถุดิบ ตามใบแจงหน้ี 446,747,407 401,377,861 446,747,407 401,377,861 
ซื้อสินทรัพยถาวร ตามใบแจงหน้ี 57,096,594 13,985,180 57,096,594 13,985,180 
คานายหนา ตามสัญญา 504,201,205 79,755,474 406,944,750 79,755,474 
คาที่ปรึกษาทางเทคนิค ตามสัญญา 153,381,842 59,822,720 153,381,842 59,822,720 

  ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบดุลดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2543 2542 2543 2542 

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท ดีอีที โลจิสติค (ยูเอสเอ) คอรปอเรชั่น จํากัด - - 3,110,827,567 - 
บริษัท เดลคอม อีเลคโทรนิคส จํากัด - - 4,252,711 - 
 - - 3,115,080,278 - 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส อิงค 161,444,401 260,068,095 157,984,199 260,068,095 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (เจแปน) จํากัด 112,461,102 42,353,402 112,461,102 42,353,402 
บริษัท เดลตา โปรดักส คอรปอเรชั่น จํากัด 349,880,211 112,524,558 78,266,288 112,524,558 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 38,922,055 22,172,455 38,922,055 22,172,455 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (สวิสเซอรแลนด) จํากัด 14,727,866 633,424 14,727,866 633,424 
บริษัท เดลตา วีดีโอ เทคโนโลยี จํากัด 16,426,143 - 16,426,143 - 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (สกอต) จํากัด 46,032,167 - 46,032,167 - 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส ยุโรป จํากัด 3,969,940 25,447,737 - 25,447,737 
อื่น ๆ  10,164,768 216,950 10,164,770 216,950 
 754,028,653 463,416,621 474,984,590 463,416,621 
รวมลูกหน้ีการคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 754,028,653 463,416,621 3,590,064,868 463,416,621 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2543 2542 2543 2542 

เงินทดรองแกบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (สิงคโปร) จํากัด 6,734,930 - 6,734,930 - 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (กัมพูชา) จํากัด 1,906,656 - 1,906,656 - 
อื่น ๆ 11,040,020 - - - 
รวมเงินทดรองแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 19,681,606 - 8,641,586 - 
เจาหนี้การคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส คอมโพเนนท     
 ื   (ประเทศไทย) จํากัด - - 69,663,360 - 
 - - 69,663,360 - 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส อิงค 48,755,003 54,244,306 42,655,519 54,244,306 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (เจแปน) จํากัด 57,249,658 15,517,700 3,678,002 15,517,700 
บริษัท เดลตา โปรดักส คอรปอเรชั่น จํากัด 11,882,599 21,866,402 10,603,972 21,866,402 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 19,748,361 2,145,570 19,588,317 2,145,570 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ตงกวง) จํากัด 4,931,939 14,825,557 4,931,939 14,825,557 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (สิงคโปร) จํากัด 3,690,947 (4,439,889) 3,690,947 (4,439,889) 
บริษัท เกรทมารค จํากัด 4,751,277 - 4,751,277 - 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (สกอต) จํากัด - 526,393 - 526,393 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส ยุโรป จํากัด - 1,903,144 - 1,903,144 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (เยอรมัน) จํากัด - 1,455,673 - 1,455,673 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จํากัด - 98,663,211 - 98,663,211 
อื่น ๆ  2,426,838 644,694 2,529,450 644,694 
 153,436,622 207,352,761 92,429,423 207,352,761 
รวมเจาหน้ีการคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 153,436,622 207,352,761 162,092,783 207,352,761 
เงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท นิวตัน พาวเวอร จํากัด - - 13,729,346 18,429,232 
 - - 13,729,346 18,429,232 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2543 2542 2543 2542 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส อิงค 354,883,029 224,420,342 354,883,029 224,420,342 
บริษัท เดลตา โปรดักส คอรปอเรชั่น จํากัด 162,421,584 38,422,176 162,421,584 38,422,176 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (สวิสเซอรแลนด) จํากัด 2,172,023 859,783 2,172,023 859,783 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 9,990,356 - 9,990,356 - 
บริษัท เฟลกซโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 4,526,524 23,548,831 4,526,524 23,548,831 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ยุโรป) จํากัด 4,687,856 15,150,478 4,678,856 15,150,478 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (เจแปน) จํากัด - 5,335,824 - 5,335,824 
บริษัท พาโล อัลโต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด - 6,629,579 - 6,629,579 
อื่น ๆ  20,970,376 409,700 15,168,326 409,700 
 559,651,748 314,776,713 553,849,698 314,776,713 
รวมเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 559,651,748 314,776,713 567,579,044 333,205,945 

 22.2 บริษัทฯมีสัญญาที่ทํากับบริษัทยอยแหงหน่ึงและบริษัทที่เกี่ยวของกันหลายแหงในการรับบริการดานการ
ขาย การตลาด การบริหาร การบริการหลังการขาย การรับเทคโนโลยี การซื้อวัตถุดิบ และการขายสินคา 
โดยไมมีการกําหนดอายุสัญญาแตสามารถบอกเลิกได บริษัทฯจะตองจายคาธรรมเนียมและคานายหนา
ใหแกบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันในอัตรารอยละ 0.25 ถึง 10 ของรายไดจากการขาย และอัตรา    
รอยละ 3 ของราคาจายซื้อสําหรับการรับบริการดานการจัดซื้อวัตถุดิบ  

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

 23.1 ภาระผูกพันจากการบริหารความเสี่ยง 

   บริษัทฯมีการทําสัญญาขายสิทธิท่ีจะซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศในอนาคตกับสาขาของธนาคาร
ตางประเทศในประเทศไทยหลายสัญญา ยอดคงเหลือของสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม สรุปได   
ดังนี้  

 จํานวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 
 (ลานเหรียญสหรัฐฯ) (ตอ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 2543 2542 2543 2542 
สัญญาขายสิทธิท่ีจะซื้อเงินตราตางประเทศในอนาคต 50 21 42.45 - 43.85  บาท 39.06 - 40.07 บาท 
สัญญาขายสิทธิท่ีจะขายเงินตราตางประเทศในอนาคต 2 - 43.00 บาท - 
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   นอกจากนั้นบริษัทฯมีการทําสัญญาซื้อสิทธิท่ีจะขายเงินตราตางประเทศในอนาคตหลายสัญญา ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสัญญาดังกลาวเปนจํานวนเงิน 14 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ดวยอัตราแลกเปลี่ยนซื้อระหวาง 42.45 บาท ถึง 43.77 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ (2542 : ไมมี) 

   บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทฯมีการทําสัญญาขายสิทธิท่ีจะซ้ือ/ขายเงินตราตางประเทศในอนาคต
กับธนาคารในตางประเทศหลายสัญญา ยอดคงเหลือของสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้  

 จํานวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 
 (ลานเหรียญสหรัฐฯ) (ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 

 2543 2542 2543 2542 
สัญญาขายสิทธิท่ีจะซื้อเงินตราตางประเทศในอนาคต 78 - 42.00 - 47.00 บาท - 
 6 - 108.80 - 109.50 เยน - 
สัญญาขายสิทธิท่ีจะขายเงินตราตางประเทศในอนาคต 6 - 103.00 - 103.40 เยน - 

   นอกจากนั้นบริษัทยอยดังกลาวมีการทําสัญญาซื้อสิทธิท่ีจะขายเงินตราตางประเทศในอนาคตหลาย
สัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาดังกลาวเปนจํานวนเงิน 36        
ลานเหรียญสหรัฐฯ ดวยอัตราแลกเปลี่ยนซื้อระหวาง 42.00 บาท ถึง 44.39 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ 
(2542 : ไมมี) 

 23.2     ภาระผูกพันจากการลงทุนในสินทรัพยถาวร 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ ท่ีดินและคากอสรางโรงงานจํานวนประมาณ 364.3 ลานบาท   (2542 : ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 
50 ลานบาท) 

 23.3 ภาระผูกพันจากการลงทุนในบริษัทยอย 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนซื้อหุนสามัญของ
บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 400,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะถึงกําหนดชําระภายในวันที่            
31 ตุลาคม 2544 (2542 : 600,000 เหรียญสหรัฐฯ)   

 23.4 หนังสือคํ้าประกันธนาคาร 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันบางประการตามปกติธุรกิจคงคางอยูประมาณ 26.5 ลานบาท และ 20.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ    
(2542 : 16 ลานบาท และ 0.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
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24. งบกระแสเงินสด 

  เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายความรวมถึง   
เงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งถึงกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และปราศจากภาระผูกพัน 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่แสดงอยูในงบกระแสเงินสดประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ :- 

  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2543 2542 2543 2542 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5,007,433,235 3,027,600,964 4,307,498,390 2,813,763,762 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตรา     
แลกเปล่ียน (518,085,646)    (192,473,648) (518,085,646)     (192,473,648) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4,489,347,589 2,835,127,316 3,789,412,744 2,621,290,114 

25. เงินปนผล 

  ตามมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2543 ไดอนุมัติใหมีการจายเงินปนผลสําหรับป 
2542 ในอัตราหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินปนผลท้ังสิ้น 945 ลานบาท เงินปนผลนี้ไดบันทึกบัญชีแลวในไตรมาส
ท่ี 2 

26. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือ ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ    
อีเลคโทรนิคส โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทยและอเมริกา ขอมูลทางการเงินจําแนกตาม   
สวนงานทางภูมิศาสตรของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 และสําหรับปสิ้นสุด   
วันเดียวกัน เปนดังนี้ :- 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 ในประเทศ ตางประเทศ รายการตัดบัญชี รวม 
    2543 2542 
ขายใหบุคคลภายนอก 19,255 6,117 - 25,372 21,186 
ขายใหกิจการที่เกี่ยวของกัน 9,508 - (7,843) 1,665 2,088 
 28,763 6,117 (7,843) 27,037 23,274 
กําไรข้ันตน 4,516 131 - 4,303 3,773 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน    1,003 327 
รายไดอ่ืน    805 287 
สวนแบงผลขาดทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม    (49) (135) 
คาใชจายในการขายและบริหาร    (1,894) (1,480) 
ดอกเบี้ยจาย    (5) (14) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย    (118) 7 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล    (3) (2) 
กําไรสุทธิ    4,042 2,763 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม  

 ในประเทศ ตางประเทศ รายการตัดบัญชี รวม 
    31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
    2543 2542 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 3,247 24 - 3,271 2,663 
สินทรัพยอื่น 18,238 4,930 (5,041) 18,127 13,454 
สินทรัพยรวม 21,485 4,954 (5,041) 21,398 16,117 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

   บริษัทฯมีความเสี่ยงจากตลาดซึ่งรวมถึงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยและอัตรา     
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯใชตราสารอนุพันธทางการเงินที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง        
ดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปน                  
ตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
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 27.2 ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยและสภาพคลอง 

   ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯมิไดใชตราสารอนุพันธทาง
การเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

 27.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

   บริษัทฯมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากลูกหนี้และ
เจาหนี้ท่ีอยูในตางประเทศซึ่งบริษัทฯซื้อขายโดยใชสกุลเงินตางประเทศ บริษัทฯเขาทําสัญญาซื้อขาย
อัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญา
นอยกวา 1 ป นอกจากนี้บริษัทฯมีความเสี่ยงจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในตางประเทศที่   
มิไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยง 

   สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่มียอดคงเหลืออยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีดังนี้ :- 

  สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา 

  อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ท่ีครบกําหนดตามสัญญา  
สกุลเงิน จํานวน ตามสัญญา (บาท/เหรียญสหรัฐฯ)  (นับจากวันท่ีในงบดุล) 

ดอลลารสหรัฐฯ 8,000,000 42.21 - 43.31 2.2.01 - 19.4.01 

  สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

  อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ท่ีครบกําหนดตามสัญญา  
สกุลเงิน จํานวน ตามสัญญา (บาท/เหรียญสหรัฐฯ)  (นับจากวันท่ีในงบดุล) 

ดอลลารสหรัฐฯ 8,000,000 42.30 - 43.63 2.2.01 - 19.4.01 

  นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการทําสัญญาซ้ือ/ขายสิทธิท่ีจะซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศใน
อนาคต ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 23.1 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯมีหนี้สินสุทธิท่ีเปนเงินตราตางประเทศจํานวนประมาณ 139             
ลานเยนซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
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 27.4 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ 

   บริษัทฯมีนโยบายในการติดตอกับลูกคาที่มีฐานะ ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหาย
อันเนื่องจากการที่ลูกคาของบริษัทฯไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในสัญญาได ลูกคาของ
บริษัทฯไมไดมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวมาก รายไดของบริษัทฯมาจากอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีสูงซึ่งมีวงจรผลิตภัณฑสั้นและลาสมัยเร็ว มูลคาที่มากที่สุดสําหรับความเสี่ยงดานการให       
สินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินหักดวยสํารองผลขาดทุนตาง ๆ ท่ีไดแสดงไวในงบดุล 

 27.5 มูลคายุติธรรม 

   ไมมีการคํานวณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเนื่องจากสวนใหญอยูในระยะสั้น              
นอกจากเงินลงทุนในหลักทรัพยซึ่งแสดงตามมูลคายุติธรรม 

28. การแสดงรายการในงบการเงิน 

  การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 7 ลงวันที่ 
25 ตุลาคม 2539 ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

  ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ใหม เพื่อให     
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน  ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน
ตามที่ไดรายงานไปแลว 

29. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯแลว 


