
 
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2555 



 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย ซึ4 งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ8นสุดวนัเดียวกนั   
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที4สาํคญัและหมายเหตุเรื4องอื4นๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี8โดยถูกตอ้งตามที4ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเกี4ยวกบัการควบคุมภายในที4ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื4อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินที4ปราศจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ4 งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื4อใหไ้ดค้วามเชื4อมั4นอยา่งมีเหตุผลวา่ งบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื4อให้ไดม้าซึ4 งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี4ยวกบัจาํนวนเงิน
และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที4เลือกใชขึ้8นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ4 ง
รวมถึงการประเมินความเสี4ยงจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี4ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที4เกี4ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที4ควรของกิจการ เพื4อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที4เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื4อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที4
ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที4จดัทาํขึ8นโดยผูบ้ริหาร รวมทั8งการประเมิน
การนาํเสนองบการเงินโดยรวม  
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ขา้พเจา้เชื4อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที4ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื4อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดาํเนินงานและ      
กระแสเงินสด สาํหรับปีสิ8นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที4
ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที4 27.3.1 เกี4ยวกบัการที4บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2540 ถึง 2547 จากกรมสรรพากร ทั8งนี8  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื4อนไขต่อ
กรณีนี8แต่อยา่งใด 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 6 กุมภาพนัธ์ 2556  

 



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,781,778,448    9,512,594,932      8,697,360,220      6,009,434,156      
ลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื,น 7 7,026,770,421      6,859,442,163      4,563,147,818      4,833,962,450      
สินคา้คงเหลือ 8 5,466,383,275      5,952,441,716      3,266,905,390      3,558,894,811      
สินทรัพยห์มุนเวียนอื,น 9 851,605,907         944,178,434         126,994,668         137,929,270         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 26,126,538,051    23,268,657,245    16,654,408,096    14,540,220,687    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารที,มีภาระผกูพนั 151,437,826         116,396,027         -                            -                            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                            9,870,976,026      8,901,796,746      
เงินลงทุนระยะยาวอื,น 11 411,601,908         425,839,291         -                            -                            
ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 4,984,384,258      4,723,750,388      2,821,423,476      2,845,437,185      
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 306,757,971         306,757,971         -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื,น 13 687,604,760         753,214,764         26,316,767           1,069,334             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 319,049,149         260,537,449         -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น 87,291,643           43,662,674           4,829,169             1,296,870             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,948,127,515      6,630,158,564      12,723,545,438    11,749,600,135    
รวมสินทรัพย์ 33,074,665,566    29,898,815,809    29,377,953,534    26,289,820,822    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
หนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี1สินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั'นจากสถาบนัการเงิน 15 660,694,307         1,022,144,521      -                            -                            
เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื,น 16 8,143,951,270      7,172,665,919      5,076,642,819      4,908,568,174      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 74,547,237           191,380,062         -                            -                            
ประมาณการหนี' สินระยะสั'น 19 244,690,620         255,873,004         -                            -                            
หนี' สินหมุนเวียนอื,น 17 240,691,644         261,776,766         61,645,450           91,252,138           
รวมหนี1สินหมุนเวยีน 9,364,575,078      8,903,840,272      5,138,288,269      4,999,820,312      
หนี1สินไม่หมุนเวยีน
หนี' สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 48,946,045           32,803,092           -                            -                            
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 18 866,459,789         851,818,248         116,588,932         80,879,055           
ประมาณการหนี' สินระยะยาว 19 258,531,053         225,524,893         19,821,278           16,576,224           
หนี' สินไม่หมุนเวียนอื,น 39,521,379           25,739,040           6,766,464             5,733,720             
รวมหนี1สินไม่หมุนเวยีน 1,213,458,266      1,135,885,273      143,176,674         103,188,999         
รวมหนี1สิน 10,578,033,344    10,039,725,545    5,281,464,943      5,103,009,311      

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,259 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,259,000,000      1,259,000,000      1,259,000,000      1,259,000,000      
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,247 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,247,381,614      1,247,381,614      1,247,381,614      1,247,381,614      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,491,912,500      1,491,912,500      1,491,912,500      1,491,912,500      
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 125,900,000         125,900,000         125,900,000         125,900,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,676,381,221    18,825,855,596    21,231,294,477    18,321,617,397    
องคป์ระกอบอื,นของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,044,943,113)     (1,831,959,446)     -                            -                            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 22,496,632,222    19,859,090,264    24,096,488,591    21,186,811,511    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,496,632,222    19,859,090,264    24,096,488,591    21,186,811,511    
รวมหนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 33,074,665,566    29,898,815,809    29,377,953,534    26,289,820,822    

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

กรรมการ



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ1นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 40,779,099,958    38,433,604,854    27,689,561,920    26,295,912,534    
รายไดอื้,น
   ดอกเบี'ยรับ 193,704,315         124,578,747         168,942,925         108,070,185         
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี,ยน 152,456,455         138,623,364         136,528,174         360,187,617         
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            84,333,155           -                            -                            
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื,น 11 49,682,889           114,290,318         -                            -                            
   อื,น ๆ 352,913,482         254,916,639         166,005,042         78,520,946           
รวมรายได้ 41,527,857,099    39,150,347,077    28,161,038,061    26,842,691,282    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 29,984,063,535    29,392,340,055    20,015,743,188    19,914,825,859    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,938,672,254      2,804,700,893      907,242,081         815,846,248         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,706,788,640      1,589,133,802      1,137,687,753      848,358,974         
ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 1,962,988,694      2,080,066,816      1,644,995,427      1,690,626,699      
ค่าใชจ่้ายอื,น 484,216,826         283,939,578         48,834,595           97,493,201           
รวมค่าใช้จ่าย 37,076,729,949    36,150,181,144    23,754,503,044    23,367,150,981    
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,451,127,150      3,000,165,933      4,406,535,017      3,475,540,301      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            16,807,280           -                            -                            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,451,127,150      3,016,973,213      4,406,535,017      3,475,540,301      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (94,561,488)          (97,501,975)          -                            -                            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 4,356,565,662      2,919,471,238      4,406,535,017      3,475,540,301      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (9,182,100)            (55,259,701)          -                            -                            
กําไรสําหรับปี 4,347,383,562      2,864,211,537      4,406,535,017      3,475,540,301      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น:
ผลต่างของอตัราแลกเปลี,ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ที,เป็นเงินตราต่างประเทศ (212,983,667)        (88,310,746)          -                            -                            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับปี (212,983,667)        (88,310,746)          -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,134,399,895      2,775,900,791      4,406,535,017      3,475,540,301      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสิ1นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,347,383,562      2,864,333,728      4,406,535,017      3,475,540,301      
ส่วนที,เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) -                            (122,191)               

4,347,383,562      2,864,211,537      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,134,399,895      2,769,271,844      4,406,535,017      3,475,540,301      
ส่วนที,เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                            6,628,947             

4,134,399,895      2,775,900,791      

กําไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุน้ขั'นพื'นฐาน
   กาํไรส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3.49                      2.30                      3.53                      2.79                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปล ี%ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ-นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย: บาท)

ผลต่างจากการ รวม ส่วนของผูมี้
แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอื#น รวม ส่วนไดเ้สียที#ไม่มี

ทุนเรือนหุ้นที#ออก ส่วนเกิน ที#เป็นเงินตรา ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุ้น อาํนาจควบคุม รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2553 1,247,381,614   1,491,912,500   125,900,000  18,082,070,611  (1,736,897,562)                (1,736,897,562)      19,210,367,163   87,140,051         19,297,507,214   
กาํไรสาํหรับปี -                        -                        -                     2,864,333,728    -                                   -                            2,864,333,728     (122,191)             2,864,211,537     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นสาํหรับปี -                        -                        -                     -                         (95,061,884)                     (95,061,884)          (95,061,884)         6,751,138           (88,310,746)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                        -                        -                     2,864,333,728    (95,061,884)                     (95,061,884)          2,769,271,844     6,628,947           2,775,900,791     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                        -                        -                     (2,120,548,743)   -                                       -                            (2,120,548,743)    -                         (2,120,548,743)    
กลบัรายการส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุม
   เนื#องจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                     -                         -                                       -                            -                          (93,768,998)        (93,768,998)         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2554 1,247,381,614   1,491,912,500   125,900,000  18,825,855,596  (1,831,959,446)                (1,831,959,446)      19,859,090,264   -                         19,859,090,264   
-                          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2554 1,247,381,614   1,491,912,500   125,900,000  18,825,855,596  (1,831,959,446)                (1,831,959,446)      19,859,090,264   -                         19,859,090,264   
กาํไรสาํหรับปี -                        -                        -                     4,347,383,562    -                                   -                            4,347,383,562     -                         4,347,383,562     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นสาํหรับปี -                        -                        -                     -                         (212,983,667)                   (212,983,667)        (212,983,667)       -                         (212,983,667)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                        -                        -                     4,347,383,562    (212,983,667)                   (212,983,667)        4,134,399,895     -                         4,134,399,895     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                        -                        -                     (1,496,857,937)   -                                       -                            (1,496,857,937)    -                         (1,496,857,937)    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2555 1,247,381,614   1,491,912,500   125,900,000  21,676,381,221  (2,044,943,113)                (2,044,943,113)      22,496,632,222   -                         22,496,632,222   
-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี=

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื#นของส่วนของผูถื้อหุ้น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ-นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2553 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  16,966,625,839             19,831,819,953             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 3,475,540,301               3,475,540,301               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                    -                                    -                                    (2,120,548,743)             (2,120,548,743)             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2554 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  18,321,617,397             21,186,811,511             

-                                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2554 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  18,321,617,397             21,186,811,511             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 4,406,535,017               4,406,535,017               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                    -                                    -                                    (1,496,857,937)             (1,496,857,937)             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2555 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  21,231,294,477             24,096,488,591             

-                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี9

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ%นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 4,356,565,662      2,919,471,238      4,406,535,017      3,475,540,301      
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื/อมราคา 12 798,323,497         745,937,316         545,016,925         490,988,013         
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื/น 13 111,811,140         75,428,888           9,077,195             845,949                
   ค่าเผื/อหนี3สงสยัจะสูญ 35,217,267           27,569,311           806,385                1,353,470             
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
      ที/จะไดรั้บ (กลบัรายการ) (194,749,019)        414,756,131         (115,340,573)        221,844,867         
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิ/มขึ3น 18 97,508,426           104,244,527         45,617,077           11,265,126           
   ประมาณการหนี3 สินเพิ/มขึ3น (กลบัรายการ) 142,309,730         97,726,543           3,245,054             (5,845,544)            
   ค่าเผื/อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื/น (กลบัรายการ) -                            (13,639,461)          -                            -                            
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            (84,333,155)          -                            -                            
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            (16,807,280)          -                            -                            
   ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                            7,007,636             -                            -                            
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 29,551,676           -                            -                            -                            
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื/น 11 (49,682,889)          (114,290,318)        -                            -                            
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ 41,668,116           (1,193,209)            35,488,075           (2,055,991)            
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื/น 2,670,570             1,071,015             220,898                -                            
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศ
      ที/ยงัไม่เกิดขึ3นจริง 4,165,012             (219,899,722)        (34,860,323)          (248,723,469)        
   ดอกเบี3ยรับ (193,704,315)        (124,578,747)        (168,942,925)        (108,070,185)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี3ย 94,561,488           97,501,975           -                            -                            
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี3 สินดาํเนินงาน 5,276,216,361      3,915,972,688      4,726,862,805      3,837,142,537      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ/มขึ3น) ลดลง
   ลูกหนี3การคา้และลูกหนี3 อื/น (410,731,175)        (517,128,061)        110,673,308         (145,425,862)        
   สินคา้คงเหลือ 675,592,033         100,797,072         407,329,994         (253,858,943)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื/น (39,642,222)          (32,939,095)          12,795,786           (54,449,962)          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/น (47,810,310)          276,238                (3,532,300)            479,000                
หนี3 สินดาํเนินงานเพิ/มขึ3น (ลดลง)
   เจา้หนี3การคา้และเจา้หนี3 อื/น 1,064,307,364      (371,932,594)        232,799,451         120,748,803         
   หนี3 สินหมุนเวียนอื/น (25,191,486)          2,452,421             (29,443,839)          27,347,800           
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (75,858,163)          (136,249,253)        (9,907,200)            (6,430,766)            
   ประมาณการหนี3 สิน (115,404,537)        -                            -                            -                            
   หนี3 สินไม่หมุนเวียนอื/น 13,782,339           11,534,287           1,032,744             4,683,720             
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 6,315,260,204      2,972,783,703      5,448,610,749      3,530,236,327      
   รับดอกเบี3ย 192,919,355         140,428,388         168,827,353         108,808,453         
   จ่ายดอกเบี3ย (84,888,866)          (90,189,404)          -                            -                            
   จ่ายภาษีเงินได้ (49,828,176)          (91,961,672)          (1,743,844)            (1,100,122)            
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 6,373,462,517      2,931,061,015      5,615,694,258      3,637,944,658      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี3



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ%นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที/มีภาระผกูพนัเพิ/มขึ3น (35,041,799)          (20,995,330)          -                            -                            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ/มขึ3น -                            -                            (969,179,280)        (432,588,350)        
เงินลงทุนระยะยาวอื/นลดลง -                            17,110,596           -                            -                            
เงินสดรับสุทธิจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                            25,999,604           -                            -                            
เงินสดสุทธิจากเงินสดคงเหลือ ณ วนัที/จาํหน่ายบริษทัยอ่ย (14,473,416)          -                            -                            -                            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            489,685,419         -                            -                            
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            138,750,305         -                            -                            
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื/น 11 49,682,889           114,290,318         -                            -                            
ซื3อที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,205,688,005)     (1,271,011,148)     (558,970,916)        (820,363,667)        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ 53,941,010           7,896,349             2,479,625             3,451,790             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื/นเพิ/มขึ3น (74,147,075)          (69,733,379)          (34,545,526)          (737,763)               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,225,726,396)     (568,007,266)        (1,560,216,097)     (1,250,237,990)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั3นจากสถาบนัการเงินลดลง (358,965,927)        (124,081,645)        -                            -                            
เงินปันผลจ่าย 21 (1,496,857,937)     (2,120,548,743)     (1,496,857,937)     (2,120,548,743)     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,855,823,864)     (2,244,630,388)     (1,496,857,937)     (2,120,548,743)     
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ(มขึ %น (ลดลง) (124,898,707)        14,310,274           -                            -                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ(มขึ %นสุทธิ 3,167,013,550      132,733,635         2,558,620,224      267,157,925         
กาํไรจากอตัราแลกเปลี/ยนที/ยงัไม่เกิดขึ3นจริง
   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102,169,966         173,062,348         129,305,840         176,088,777         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 9,512,594,932      9,206,798,949      6,009,434,156      5,566,187,454      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 12,781,778,448    9,512,594,932      8,697,360,220      6,009,434,156      

-                            -                            -                            -                            
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ(มเติม
รายการที/ไม่ใช่เงินสด
   โอนเงินมดัจาํค่าที/ดินเป็นที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                            100,258,186         -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี3
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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสิ'นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2555 

1. ข้อมูลทั(วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ) งจดัตั+ง
และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมี Deltron Holding Limited ซึ) งเป็นบริษทัที)จดทะเบียนจดัตั+งที) 
Channel Islands เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ที)อยูต่ามที)จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่) เลขที) 714 หมู่ 4 ตาํบล
แพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ รวมถึงการ
วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

2.  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี+ จดัทาํขึ+นตามมาตรฐานบญัชีที)กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ยกเวน้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที) 12 เรื)อง ภาษีเงินได ้ซึ) งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถื้อปฏิบติัก่อนวนัที)มี    
ผลบงัคบัใช ้

 การแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํขึ+นเพื)อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ลงวนัที) 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที)บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี+  

 งบการเงินนี+ไดจ้ดัทาํขึ+นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื)นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

2.2.1 งบการเงินรวมนี+จดัทาํขึ+นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) (ซึ) งต่อไปนี+ เ รียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ) งต่อไปนี+ เรียกว่า      
“บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี+  

   อตัราร้อยละ 
ชื)อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั+งขึ+นในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2555 2554 
   ร้อยละ ร้อยละ 

DET International Holding Limited ธุรกิจลงทุน เกาะเคยแ์มน 100 100 
Delta Energy Systems (Switzerland) AG ธุรกิจลงทุน ผลิต จาํหน่าย วิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 
สวิตเซอร์แลนด ์ 100 100 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                     
อีเลคโทรนิคส์ 

ไทย 100 100 

Delta Energy Systems (Singpapore) Private 
Limited 

ธุรกิจลงทุน สิงคโปร์ 100 100 
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บริษทัยอ่ยที)บริษทัฯถือผา่น DET International Holding Limited มีดงัต่อไปนี+  

   อตัราร้อยละของ 
ชื)อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั+งขึ+นในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2555 2554 
   ร้อยละ ร้อยละ 

DET Logistics (USA) Corporation  จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สหรัฐอเมริกา 100 100 
DET Video Technology Limited จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
Delta Energy Systems (Slovakia) s.r.o. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                

อีเลคโทรนิคส์ 
สโลวาเกีย 100 100 

Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. 
 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์              
อีเลคโทรนิคส์ 

สโลวาเกีย 100 100 

Delta Energy Systems (Germany) GmbH. วิจยั พฒันาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์      
อีเลคโทรนิคส์ 

เยอรมนี 100 100 

Delta Renewable Energy Systems (Switzerland) AG 
(ถือหุน้ทั+งหมดโดย Delta Energy Systems 
(Germany) GmbH.) 

วิศวกรรมและการตลาด สวิตเซอร์แลนด ์ - 100 

Delta Energy Systems (India) Private Limited ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์              
อีเลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

Delta Energy Systems (Romania) S.R.L. วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ โรมาเนีย 100 100 
Delta Energy Systems (Arizona) Inc. วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สหรัฐอเมริกา 100 100 
Delta Electronics Europe Limited จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สกอตแลนด ์ 100 100 
DET SGP Pte. Ltd. ธุรกิจลงทุน และใหบ้ริการดา้นการตลาด

และบริการหลงัการขาย 
สิงคโปร์ 100 100 

Delta India Electronics Private Limited 
(ถือหุน้ทั+งหมดโดย DET SGP Pte. Ltd.) 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์              
อีเลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

Delta Greentech International Holding Limited ธุรกิจลงทุน เกาะเคยแ์มน 100 100 
Delta Greentech SGP Pte. Ltd.  
(ถือหุน้ทั+งหมดโดย  Delta Greentech International 
Holding Limited) 

ธุรกิจลงทุน สิงคโปร์ 100 100 

Delta Greentech (Hong Kong) Limited 
(ถือหุน้ทั+งหมดโดย Delta Greentech SGP Pte. Ltd.) 

จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ ฮ่องกง 100 100 

Delta Greentech International (Singapore) Pte. Ltd.  
(ถือหุน้ทั+งหมดโดย Delta Greentech International 
Holding Limited) 

ธุรกิจลงทุน สิงคโปร์ 100 100 

Delta Power Solutions (India) Private Limited  
(ถือหุน้ทั+งหมดโดย Delta Greentech International 
(Singapore) Pte. Ltd.) 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์              
อีเลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

Delta Greentech (Netherlands) Cooperatie U.A.  
(ถือหุน้ทั+งหมดโดย Delta Greentech International 
Holding Limited) 

ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 

Delta Greentech (Netherlands) BV. 
(ถือหุน้ทั+งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) 
Cooperatie U.A.) 

ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 
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   อตัราร้อยละของ 
ชื)อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั+งขึ+นในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2555 2554 
   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Greentech Electronics Industry LLC. 
(ถือหุน้ทั+งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) 
BV.) 

การผลิต การตลาด และ การจาํหน่าย
ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

ตุรกี 100 100 

Delta Greentech (USA) Corporation  
 (ถือหุน้ทั+งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) 
BV.) 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                           
อีเลคโทรนิคส์ 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Delta Greentech (Brazil) S.A.  
 (ถือหุน้ทั+งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) 
BV.) 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                 
 อีเลคโทรนิคส์ 

บราซิล 100 100 

Delta Greentech (Curitiba) Limited  
 (ถือหุน้โดย Delta Greentech (Brazil) S.A.) 

วศิวกรรม บราซิล 100 100 

 บริษทัยอ่ยที)บริษทัฯถือผา่น Delta Energy Systems (Switzerland) AG มีดงัต่อไปนี+  

   อตัราร้อยละของ 
ชื)อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั+งขึ+นในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2555 2554 
   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Energy Systems (Czech republic) spol.s.r.o. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สาธารณรัฐเช็ก  100  100 
Delta Energy Systems (Spain) S.L. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สเปน  100  100 
Delta Energy Systems (France) S.A. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ ฝรั)งเศส  100  100 
Delta Energy Systems (Italy) s.r.l. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ อิตาลี  100  100 
Delta Energy Systems (Sweden) AB. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สวเีดน  100  100 
Delta Energy Systems (Finland) Oy. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์              

 อีเลคโทรนิคส์ 
ฟินแลนด ์  100  100 

Delta Energy Systems (Poland) Sp.z.o.o จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ โปแลนด ์  100  100 
Delta Energy Systems LLC. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ รัสเซีย  100  100 

 บริษทัยอ่ยที)บริษทัฯถือผา่น Delta Energy Systems (Singapore) Private Limited มีดงัต่อไปนี+  

   อตัราร้อยละของ 
ชื)อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั+งขึ+นในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2555 2554 
   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Energy Systems (Australia) Pty. Ltd. ให้บริการด้านการตลาดและบริการ
หลงัการขาย 

ออสเตรเลีย  100  100 
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2.2.2 บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั+งแต่วนัที)
บริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย จนถึงวนัที)บริษทัฯสิ+นสุดการควบคุมบริษทัย่อย
นั+น 

2.2.3 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ+นโดยใชน้โยบายการบญัชีที)สําคญัเช่นเดียวกนักบั
ของบริษทัฯ 

2.2.4 สินทรัพยแ์ละหนี+ สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ) งจดัตั+งในต่างประเทศแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี)ยน ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และ
ค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยนถวัเฉลี)ยรายเดือน ผลต่างซึ) งเกิดขึ+นจาก
การแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที)เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.2.5 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัที)มีสาระสําคญัไดถู้ก
ตดัออกจากงบการเงินรวมนี+แลว้  

2.2.6 ส่วนของผู ้มีส่วนได้เสียที)ไม่มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและ
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที)ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.2.7 ในระหวา่งปี 2555 Delta Energy Systems (Germany) GmbH ไดท้าํสัญญาขายเงิน
ลงทุนใน Delta Renewable Energy Systems (Switzerland) AG ให้แก่บุคคลภายนอก 
ปัจจุบนัการซื+อขายบริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการเรียบร้อยแล้ว และ ขาดทุนจากการ
จาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 0.7 ลา้นยโูร (หรือประมาณ 30 ลา้นบาท) ไดบ้นัทึกไว้
ภายใตร้ายการ “ค่าใชจ่้ายอื)น” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

2.2.8 ในระหวา่งปี 2555 Delta Greentech International Holding Limited ไดท้าํสัญญาขาย
เงินลงทุนใน Delta Greentech SGP Pte Ltd. จาํนวนประมาณร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
ดังกล่าวให้แก่บริษัทที) เกี)ยวข้องกันแห่งหนึ) ง ปัจจุบันการซื+ อขายดังกล่าวอยู่ระหว่าง
ดาํเนินการ ทั+งนี+  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชื)อวา่จะไม่มีผลขาดทุนที)ทาํให้ตอ้งพิจารณาบนัทึก
ค่าเผื)อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื)อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที(ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซึ) งมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที)เริ)มในหรือหลงัวนัที) 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างนี+  

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที) 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัที) 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เกี)ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัที) 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลงของอัตราแลกเปลี)ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที) 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที) 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที)ไม่มีความเกี)ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที) 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยที์)ไม่ไดคิ้ดค่าเสื)อมราคาที)ตีราคาใหม่ 
ฉบบัที) 25 ภาษีเงินได ้- การเปลี)ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชื)อว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินเมื)อนาํมาถือปฏิบติั ทั+งนี+บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัที) 12 เรื)อง ภาษีเงินได ้ก่อนวนัที)มีผลบงัคบัใช ้ 

นอกจากนี+  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที) 30/2555 - 34/2555 ซึ) งลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื)อวนัที) 17 มกราคม 2556 ให้ใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปนี+  
  วนัที)มีผลบงัคบัใช ้
แนวทางปฏิบติัทางบญัชีเกี)ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 มกราคม 2556 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัที) 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที) 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที) 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที) 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที)เริ)มใช้
แนวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ ซึ) งยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะนี+  

 

4. นโยบายการบัญชีที(สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เมื)อบริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอนความเสี) ยงและผลตอบแทนที)มี
นัยสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้+อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้ที)ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ)ม สาํหรับสินคา้ที)ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เมื)อไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั+นความสาํเร็จของงาน 

ดอกเบี�ยรับ 

ดอกเบี+ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที)แทจ้ริง 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั+นที)มี
สภาพคล่องสูง ซึ) งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที)ได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื(น 

ลูกหนี+ การค้าและลูกหนี+ อื)นแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที)จะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อย
บนัทึกค่าเผื)อหนี+สงสัยจะสูญ สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที)อาจเกิดขึ+นจากการเก็บเงินจากลูกหนี+
ไม่ได ้ซึ) งโดยทั)วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี+  

4.4 สินค้าคงเหลอื 

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ) งใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง) 
หรือมูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ)ากวา่ ตน้ทุนจริงดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนที)เกิดขึ+นในการ
ผลิตทั+งหมดซึ)งรวมทั+งค่าใชจ่้ายการผลิตดว้ย 

วตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ) งใกล้เคียงกบัตน้ทุนจริง) หรือมูลค่าสุทธิที)จะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ)ากวา่ และจะเป็นส่วนหนึ)งของตน้ทุนการผลิตเมื)อมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 
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ก) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที)แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื)อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ข) เงินลงทุนในหุ้นสามญัที)ถือเป็นเงินลงทุนทั)วไป แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื)อการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 เมื)อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ)งตอบแทนสุทธิที)ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 ที(ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื(อมราคา 

 ที)ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื)อมราคาสะสม 
และหกัค่าเผื)อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าเสื)อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคา
ทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี+  

อาคาร 20 - 50 ปี 
ค่าปรับปรุงที)ดิน 1 - 10 ปี 
เครื)องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20 ปี 
แม่พิมพ ์ 2 - 10 ปี 
เครื)องติดตั+ง 1 - 20 ปี 
เครื)องตกแต่งและเครื)องใชส้าํนกังาน 5 - 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ 2 - 5 ปี 
รถยนต ์ 3 - 5 ปี 

 ค่าเสื)อมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื)อมราคาสาํหรับที)ดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื)อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการ         
ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื)อบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั+นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน หลงัจากการรับรู้รายการ
ครั+ งแรกจะแสดงมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื)อการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั+น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที)มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั+น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื)อมี
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ขอ้บ่งชี+ ว่าสินทรัพยน์ั+นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่าย
และวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ+นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สิทธิบตัรมีอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณเท่ากบั 20 ปี  

4.8 ค่าความนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ)มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ) งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที)สูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที)ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที)ไดม้าสูงกว่า
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนที)สูงกวา่นี+ เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื)อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื)อใดก็ตามที)มีขอ้บ่งชี+ของการดอ้ยค่าเกิดขึ+น 

เพื)อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมที)เกิดขึ+นจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที)ก่อให้เกิดเงินสด ที)คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิ)มขึ+นจากการรวมกิจการ และจะทาํการประเมินมูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย
สินทรัพยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์)ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บ
คืนของหน่วยสินทรัพยที์)ก่อให้เกิดเงินสดตํ)ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลับบญัชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ใน
อนาคต 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที(เกี(ยวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที)มีอาํนาจ
ควบคุมบริษทัฯและบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากนี+ บุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลที)มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซึ)งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร
สาํคญั กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยที)มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.10 เงินตราต่างประเทศ 

รายการที)เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยน ณ วนัที)เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี+ สินที)เป็นตวัเงินซึ) งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี)ยน ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที)เกิดจากการเปลี)ยนแปลงในอตัราแลกเปลี)ยนจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 
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4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการด้อยค่าของที)ดิน 
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื)นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งชี+ วา่สินทรัพย์
ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื)อมูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ)ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั+น ทั+งนี+ มูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที)กิจการคาดว่าจะไดรั้บ
จากสินทรัพย์และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที)สะท้อนถึงการ
ประเมินความเสี) ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี) ยงซึ) งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์)กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที)ดีที)สุดซึ) งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ) งสะทอ้น
ถึงจาํนวนเงินที)กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดย
การจาํหน่ายนั+นผูซื้+อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี)ยนและสามารถต่อรองราคากนั
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้)ไม่มีความเกี)ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่าใชจ่้ายเมื)อเกิดรายการ  

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั+งกองทุนสํารองเลี+ ยงชีพ ซึ) งประกอบดว้ยเงินที)
พนักงานจ่ายสะสมและเงินที)บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของ
กองทุนสํารองเลี+ ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินที)บริษทัฯและ       
บริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี+ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที)เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที)ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื)อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ) งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหนี+ สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน    
โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที)ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี)ยวชาญอิสระ
ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
หากจาํนวนของมูลค่าสะสมสุทธิของผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัที)ยงัไม่รับรู้ ณ วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีก่อนมีจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 10 ของ
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนันั+น โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยจะทยอยรับรู้ส่วนเกิน
ดงักล่าวไปตลอดอายงุานถวัเฉลี)ยที)คาดวา่จะเหลืออยูข่องพนกังานในโครงการ 

 ตน้ทุนบริการในอดีตที)ยงัไม่รับรู้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี)ยจนกว่า
ผลประโยชน์นั+นจะเป็นสิทธิขาด หากพนักงานมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทนัทีที)เริ) มจดัตั+ งหรือ
เปลี)ยนแปลงโครงการผลประโยชน์ บริษทัฯตอ้งรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทนัที 

 หนี+ สินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วยผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัที)ยงัไม่ได้รับรู้ ต้นทุนบริการในอดีตที)ยงัไม่รับรู้ และมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยโ์ครงการที)สามารถนาํไปจ่ายภาระผูกพนัได้ สินทรัพยโ์ครงการคือ สินทรัพยที์)ถือไวโ้ดย
กองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานหรือกรมธรรม์ประกนัภยัที)เขา้เงื)อนไข สินทรัพยโ์ครงการ
ไม่ไดมี้ไวเ้พื)อเจา้หนี+ของกิจการที)เสนอรายงาน และไม่สามารถจ่ายคืนแก่กิจการที)เสนอรายงาน 

4.13 ประมาณการหนี'สิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี+ สินไวใ้นบญัชีเมื)อภาระผูกพนัซึ) งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ+นแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื)อปลดเปลื+องภาระผูกพนันั+น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั+นไดอ้ยา่งน่าเชื)อถือ 

4.14 ค่าใช้จ่ายในการวจัิยและพฒันา 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายจ่ายที)เกิดจากการวจิยัและพฒันาเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเมื)อเกิดรายการ 
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4.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที)คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์)กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั)วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี+ สิน ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี+ สิน
ที)เกี)ยวขอ้งนั+น โดยใชอ้ตัราภาษีที)มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี+ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั)วคราวที)ตอ้งเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั)วคราวที)ใช้หักภาษี 
รวมทั+งผลขาดทุนทางภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าที)มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที)บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที)จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั)วคราวที)ใชห้กัภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ชน้ั+น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกสิ+น
รอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีทั+งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

4.16 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 ลูกหนี+และเจา้หนี+ตามสัญญาซื+อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปลี)ยน 
ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนที)ยงัไม่เกิดขึ+นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที)เกิดขึ+นจากการทาํสัญญาจะ
ถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญา  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที(สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเรื)องที)มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการดงักล่าวนี+ ส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินที)แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที)แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน              
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ผลที)เกิดขึ+นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที)ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทาง
บญัชีที)สาํคญัมีดงัต่อไปนี+  

 ค่าเผื(อหนี'สงสัยจะสูญของลูกหนี' 

 ในการประมาณค่าเผื)อหนี+สงสัยจะสูญของลูกหนี+  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนที)คาดวา่จะเกิดขึ+นจากลูกหนี+แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ
ของหนี+ ที)คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที)เป็นอยูใ่นขณะนั+น เป็นตน้ 

 ค่าเผื(อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั(วไป 

 บริษทัย่อยจะตั+งค่าเผื)อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทั)วไปเมื)อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวได้
ลดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื)อมีขอ้บ่งชี+ของการดอ้ยค่า การที)จะสรุปวา่เงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั+นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร 

 ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื(อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื)อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื)อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี)ยนแปลงเกิดขึ+น 

 นอกจากนี+  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ)ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั+น ในการนี+ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที)เกี)ยวขอ้งกบัการประมาณการรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ)งเกี)ยวเนื)องกบัสินทรัพยน์ั+น 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที)ได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณกระแสเงินสดที)คาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพย ์หรือ จากหน่วยของสินทรัพยที์)ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั+งการเลือกอตัราคิดลดที)
เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั+น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมื)อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
วา่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที)จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษี
เงินได้นั+น ในการนี+ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที)คาดว่า
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 



 13

  

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี+ สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ+นตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ) งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั+น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ+น
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี)ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีความ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี+ สินที)อาจจะเกิดขึ+ นจากการถูกประเมินภาษีและถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหาย ซึ) งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของการถูกประเมินภาษีและคดีที)ถูก
ฟ้องร้องแลว้และเชื)อมั)นวา่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ+นจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี+ สินดงักล่าว ณ 
วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที(เกี(ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที)สําคญักบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัซึ) ง 
รายการดงักล่าวเป็นไปตามเงื)อนไขทางการคา้และเกณฑ์ที)ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
และบุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัเหล่านั+นตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี+   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 9,459 8,349 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื+อวตัถุดิบ - - 218 359 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย - - 227 234 ตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - 280 231 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม - - 1,113 1,074 ตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบักจิการที(เกี(ยวข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 1,367 1,141 1,337 1,078 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื+อสินคา้และวตัถุดิบ 3,538 1,755 286 200 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 331 314 331 314 ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ 73 48 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 93 57 - - ตามที)ตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 และ 
2554 มีรายละเอียดดงันี+  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ลูกหนี'การค้า - กจิการที(เกี(ยวข้องกนั (หมายเหตุ 7)    
บริษทัยอ่ย - - 1,915 1,973 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 362 261 311 204 

รวมลูกหนี+การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั  362 261 2,226 2,177 

     
เจ้าหนี'การค้า - กจิการที(เกี(ยวข้องกนั (หมายเหตุ 16)    
บริษทัยอ่ย - - 63 72 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,008 591 48 41 

รวมเจา้หนี+การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั  1,008 591 111 113 

     
เงินทดรองจากกจิการที(เกี(ยวข้องกนั (หมายเหตุ 16)    
บริษทัยอ่ย - - 154 235 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 215 126 73 118 

รวมเงินทดรองจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั  215 126 227 353 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งปีสิ+นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี+  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั+น 238 252 80 72 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 14 16 1 - 

รวม 252 268 81 72 
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7. ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื(น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ลูกหนี+การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั     
อายหุนี+คงคา้งนบัจากวนัที)ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 354 256 2,048 2,174 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 8 5 178 3 

รวม 362 261 2,226 2,177 

ลูกหนี+การคา้ - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั     
อายหุนี+คงคา้งนบัจากวนัที)ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,750 5,996 2,139 2,402 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 846 554 199 235 
3 - 6 เดือน 69 67 3 31 
6 - 12 เดือน 19 30 - - 
เกิน 12 เดือนขึ+นไป 32 32 - - 

รวม 6,716 6,679 2,341 2,668 

รวมลูกหนี+การคา้ 7,078 6,940 4,567 4,845 
หกั: ค่าเผื)อหนี+สงสัยจะสูญ (141) (106) (12) (11) 

รวมลูกหนี+การคา้ - สุทธิ 6,937 6,834 4,555 4,834 

ลูกหนี+ อื)น     

ลูกหนี+ อื)น 90 25 8 - 

รวมลูกหนี+ อื)น 90 25 8 - 

รวมลูกหนี+การคา้และลูกหนี+ อื)น - สุทธิ 7,027 6,859 4,563 4,834 
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8. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น                      
มลูค่าสุทธิที)จะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
สินคา้สาํเร็จรูป 3,108 3,033 (394) (388) 2,714 2,645 
งานระหวา่งทาํ 459 561 - - 459 561 
วตัถุดิบ 2,495 3,030 (627) (828) 1,868 2,202 
สินคา้ระหวา่งทาง 425 544 - - 425 544 

รวม 6,487 7,168 (1,021) (1,216) 5,466 5,952 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น         
มลูค่าสุทธิที)จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
สินคา้สาํเร็จรูป 1,712 1,854 (157) (175) 1,555 1,679 
งานระหวา่งทาํ 395 380 - - 395 380 
วตัถุดิบ 1,592 1,826 (345) (442) 1,247 1,384 
สินคา้ระหวา่งทาง 70 116 - - 70 116 

รวม 3,769 4,176 (502) (617) 3,267 3,559 
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9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื(น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ภาษีซื+อรอเรียกคืน 494 342 71 69 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 65 102 27 18 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 174 310 - - 
ลูกหนี+ตามสัญญาซื+อขาย             
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 24 17 10 - 

อื)น ๆ 95 173 19 51 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื)น 852 944 127 138 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที)แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี+  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 

 สกลุเงิน 2555 2554 2555 2554 
  (ลา้น) (ลา้น)   
DET International Holding Limited เหรียญสหรัฐฯ 264 237 9,450 8,615 
Delta Energy Systems (Switzerland) AG ฟรังก์สวติเซอร์แลนด ์ 20 20 2,415 2,415 
บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั  บาท 190 60 190 60 

Delta Energy Systems (Singapore) Private Limited เหรียญสหรัฐฯ 0.40 0.25 12 8 

รวม    12,067 11,098 

หกั: ค่าเผื)อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    (2,196) (2,196) 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ    9,871 8,902 

 ในระหวา่งปีไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ 
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11. เงินลงทุนระยะยาวอื(น 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัราร้อยละ  

บริษทั ของการถือหุ้น งบการเงินรวม 
 2555 2554 2555 2554 
 ร้อยละ ร้อยละ   
IP Fund One, L.P. 3.84 3.84 241 241 
(ถือหุน้โดย DET International Holding Limited)     

Delta Greentech (China) Company Limited 8.21 8.21 457 457 
(ถือหุน้โดย Delta Greentech SGP Pte. Ltd.)     

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื)น   698 698 
หกั: ค่าเผื)อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื)น   (178) (178) 
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนที) เป็น
เงินตราต่างประเทศ 

  
(108) (94) 

เงินลงทุนระยะยาวอื(น - สุทธิ   412 426 

 ในระหว่างปี 2555 บริษทัย่อยของบริษทัฯได้รับเงินปันผลจาํนวนประมาณ 1.49 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ
เทียบเท่าจาํนวนประมาณ 46 ลา้นบาท จาก Delta Greentech (China) Company Limited (2554: 3.76 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯหรือเทียบเท่าจาํนวนประมาณ 114 ลา้นบาท) และจาํนวนประมาณ 0.12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ
หรือเทียบเท่าจาํนวนประมาณ 4 ล้านบาท จาก IP Fund One, L.P. (2554: 0.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ             
หรือเทียบเท่าจาํนวนประมาณ 0.4 ลา้นบาท) 
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12. ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
   เครื)องจกัร   งานระหวา่ง    
 ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เครื)องติดตั+ง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อื)น  ๆ รวม 

ราคาทุน:           
31 ธนัวาคม 2554 513 2,365 6,424 1,065 993 182 515 490 12,547 
ซื+อเพิ)ม/รับโอน - 540 474 67 41 126 41 37 1,326 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก (4) - (433) (35) (7) (115) (70) (55) (719) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8) (28) (23) (1) (3) (2) (6) (12) (83) 
31 ธนัวาคม 2555 501 2,877 6,442 1,096 1,024 191 480 460 13,071 
ค่าเสื(อมราคาสะสม:           
31 ธนัวาคม 2554 - 454 4,948 967 707 - 416 285 7,777 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับปี - 57 486 87 54 - 65 49 798 
ค่าเสื)อมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (367) (34) (7) - (69) (27) (504) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (3) (15) - (1) - (5) (6) (30) 
31 ธนัวาคม 2555 - 508 5,052 1,020 753 - 407 301 8,041 
ค่าเผื(อการด้อยค่า:           
31 ธนัวาคม 2554 - 39 - - 6 - - 1 46 
31 ธนัวาคม 2555 - 39 - - 6 - - 1 46 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:           
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2554 513 1,872 1,476 98 280 182 99 204 4,724 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 501 2,330 1,390 76 265 191 73 158 4,984 
ค่าเสื(อมราคาสําหรับปี 
ปี 2554 (545 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 746 
ปี 2555 (580 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 798 
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12. ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
   เครื)องจกัร   งานระหวา่ง    
 ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เครื)องติดตั+ง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อื)น  ๆ รวม 

ราคาทุน:           
31 ธนัวาคม 2553 431 2,354 5,880 973 923 33 500 458 11,552 
ซื+อเพิ)ม/รับโอน 88 90 713 95 71 198 75 64 1,394 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - (34) (189) (3) (4) (48) (59) (12) (349) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6) (45) 20 - 3 (1) (1) (20) (50) 
31 ธนัวาคม 2554 513 2,365 6,424 1,065 993 182 515 490 12,547 
ค่าเสื(อมราคาสะสม:           
31 ธนัวาคม 2553 - 402 4,662 893 660 - 416 248 7,281 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับปี - 58 454 76 48 - 60 50 746 
ค่าเสื)อมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (2) (187) (2) (3) - (58) (9) (261) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (4) 19 - 2 - (2) (4) 11 
31 ธนัวาคม 2554 - 454 4,948 967 707 - 416 285 7,777 
ค่าเผื(อการด้อยค่า:           
31 ธนัวาคม 2553 - 39 - - 6 - - 1 46 
31 ธนัวาคม 2554 - 39 - - 6 - - 1 46 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:           
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2553 431 1,913 1,218 80 257 33 84 209 4,225 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2554 513 1,872 1,476 98 280 182 99 204 4,724 
ค่าเสื(อมราคาสําหรับปี 
ปี 2553 (469 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 647 
ปี 2554 (545 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 746 
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12. ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เครื)องจกัร   งานระหวา่ง    
 ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เครื)องติดตั+ง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อื)นๆ  รวม 

ราคาทุน:           
31 ธนัวาคม 2554 313 1,300 4,956 1,015 863 65 252 125 8,889 
ซื+อเพิ)ม/รับโอน - 43 348 63 26 55 17 7 559 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (237) (17) (6) - (41) (14) (315) 
31 ธนัวาคม 2555 313 1,343 5,067 1,061 884 120 228 117 9,133 
ค่าเสื(อมราคาสะสม:                   
31 ธนัวาคม 2554 - 343 3,801 931 623 - 209 91 5,998 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับปี - 24 366 79 43 - 26 7 545 
ค่าเสื)อมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (210) (17) (5) - (41) (4) (277) 
31 ธนัวาคม 2555 - 367 3,957 993 661 - 194 94 6,266 
ค่าเผื(อการด้อยค่า:          
31 ธนัวาคม 2554 - 39 - - 6 - - 1 46 
31 ธนัวาคม 2555 - 39 - - 6 - - 1 46 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:                   
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2554 313 918 1,155 84 234 65 43 33 2,845 
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 313 937 1,110 68 217 120 34 22 2,821 
ค่าเสื(อมราคาสําหรับปี  
ปี 2554 (416 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 491 

ปี 2555 (474 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 545 
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12. ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เครื)องจกัร   งานระหวา่ง    
 ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เครื)องติดตั+ง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อื)นๆ  รวม 

ราคาทุน:           
31 ธนัวาคม 2553 313 1,247 4,557 935 835 24 263 110 8,284 
ซื+อเพิ)ม/รับโอน - 53 568 82 32 41 27 17 820 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (169) (2) (4) - (38) (2) (215) 
31 ธนัวาคม 2554 313 1,300 4,956 1,015 863 65 252 125 8,889 
ค่าเสื(อมราคาสะสม:           
31 ธนัวาคม 2553 - 320 3,649 863 587 - 217 86 5,722 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับปี - 23 320 70 40 - 31 7 491 
ค่าเสื)อมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (168) (2) (4) - (39) (2) (215) 
31 ธนัวาคม 2554 - 343 3,801 931 623 - 209 91 5,998 
ค่าเผื(อการด้อยค่า:          
31 ธนัวาคม 2553 - 39 - - 6 - - 1 46 
31 ธนัวาคม 2554 - 39 - - 6 - - 1 46 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:           
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2553 313 888 908 72 242 24 46 23 2,516 
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2554 313 918 1,155 84 234 65 43 33 2,845 
ค่าเสื(อมราคาสําหรับปี  
ปี 2553 (339 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 409 

ปี 2554 (416 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที)เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 491 
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 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเครื)องจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหนึ)งซึ) งตดัค่าเสื)อม
ราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื)อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี
จาํนวนเงินประมาณ 6,125 ลา้นบาท (2554: 6,043 ลา้นบาท) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื(น 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 แสดงไดด้งันี+  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 

สิทธิบตัร 
ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์ 
 

อื)นๆ 
 

รวม 
ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์ 
ราคาทุน:      
31 ธนัวาคม 2554 1,040 260 3 1,303 37 
ซื+อเพิ)ม - 71 3 74 35 
ตดัจาํหน่าย - (12) (3) (15) (2) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (35) (8) - (43) - 
31 ธนัวาคม 2555 1,005 311 3 1,319 70 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:      
31 ธนัวาคม 2554 368 181 1 550 36 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 51 61 - 112 9 
ตดัจาํหน่าย - (12) - (12) (1) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (14) (5) - (19) - 
31 ธนัวาคม 2555 405 225 1 631 44 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:      
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2554 672 79 2 753 1 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 600 86 2 688 26 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 

สิทธิบตัร 
ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์ 
 

อื)นๆ 
 

รวม 
ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์ 
ราคาทุน:      
31 ธนัวาคม 2553 990 212 3 1,205 36 
ซื+อเพิ)ม - 70 - 70 1 
ตดัจาํหน่าย - (23) - (23) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 50 1 - 51 - 

31 ธนัวาคม 2554 1,040 260 3 1,303 37 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:      
31 ธนัวาคม 2553 300 177 1 478 35 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 50 25 - 75 1 
ตดัจาํหน่าย - (22) - (22) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 18 1 - 19 - 

31 ธนัวาคม 2554 368 181 1 550 36 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:      
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2553 690 35 2 727 1 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2554 672 79 2 753 1 

14. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ+นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดด้งันี+  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2555 2554 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 50 (76) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (21) (2) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ)มขึ+น (ลดลง) (22) 30 
หนี+ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ)มขึ+น (16) (8) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 1 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที(แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (9) (55) 
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 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษี
ที)ใชส้าํหรับปีสิ+นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สามารถแสดงไดด้งันี+  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2555 2554 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,357 2,919 
ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราภาษีเงินไดข้องประเทศไทยร้อยละ 23 
(2554: ร้อยละ 30) (1,002) (876) 

รายการปรับค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (21) (2) 
ภาษีเงินไดที้)ไดรั้บยกเวน้จากกิจการที)ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 1,080 1,053 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีของบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ 4 (17) 

ผลกระทบจากผลขาดทุนสาํหรับปี (46) (246) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (54) 
อื)นๆ (24) 87 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที(แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (9) (55) 

 อตัราภาษีที)มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงานของบริษทัย่อยในต่างประเทศอยู่ในช่วง
ระหวา่งร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 41 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี+ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที)               
31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี+  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2555 2554 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผื)อหนี+สงสัยจะสูญ 11 - 
ค่าเผื)อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 83 50 
โบนสัคา้งจ่าย 19 39 
การรับประกนัสินคา้ 46 28 
ภาษีเงินไดที้)ไดรั้บยกเวน้จากกิจการที)ไดรั้บการส่งเสริม 119 121 
อื)นๆ 41 23 

รวม 319 261 
   
หนี'สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2555 2554 
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื)อมราคาทางบญัชีและทางภาษี 49 33 

รวม 49 33 

 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 
เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั+งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ได้
มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพื)อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว
สําหรับปี 2555-2557 บริษทัฯไม่ไดรั้บผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัจากการเปลี)ยนแปลงอตัราภาษี
ดงักล่าวต่อการคาํนวณภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เนื)องจากบริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับการผลิตสินคา้ของบริษทัฯ 

 ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 28 ลา้นบาท 151 ลา้นรูปีอินเดีย และ 61 ลา้นยโูร 
(2554: 44 ล้านบาท และ 617 ล้านรูปีอินเดีย และ 67 ล้านยูโร) เนื)องจากบริษทัฯและบริษทัย่อย
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที)จะนําผล
แตกต่างชั)วคราวและขาดทุนทางภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั'นจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัราดอกเบี+ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 11.00 - 9 
เงินกูย้มืระยะสั+นจากสถาบนัการเงิน 0.86 - 12.50 1.03 - 15.36 661 1,013 
รวม   661 1,022 

16. เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื(น 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
เจา้หนี+การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั  1,008 591 111 113 
เจา้หนี+การคา้ - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 4,407 4,369 3,407 3,403 
เงินทดรองจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั  215 126 227 353 
เจา้หนี+ อื)น 484 536 400 364 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,840 1,364 810 575 
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เงินรับล่วงหนา้ 190 187 122 101 

รวมเจา้หนี+การคา้และเจา้หนี+ อื)น 8,144 7,173 5,077 4,909 

 

17. หนี'สินหมุนเวยีนอื(น 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
เจา้หนี+ ตามสัญญาซื+อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 4 58 - 24 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที)จ่ายคา้งจ่าย 89 86 51 59 
ภาษีขายคา้งชาํระ 70 64 - - 
อื)น ๆ 78 54 11 8 
รวมหนี+ สินหมุนเวียนอื)น 241 262 62 91 

18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเกี)ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที)รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและใน         
งบแสดงฐานะการเงินสรุปไดด้งันี+  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 57 50 19 7 
ตน้ทุนดอกเบี+ย 68 70 7 4 
ผลตอบแทนที)คาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ (29) (29) - - 
ข าด ทุนจากก ารประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัที)รับรู้ 23 13 20 - 

ตน้ทุนบริการในอดีตที)รับรู้ (21) - - - 
ค่าใช้จ่ายเกี(ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของ 
พนักงานสําหรับปี 98 104 46 11 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์ (2,163) (1,978) (222) (206) 
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 729 733 - - 
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 (1,434) (1,245) (222) (206) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั      
    คณิตศาสตร์ประกนัภยัที)ยงัไม่รับรู้ 568 393 105 125 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
    ณ วนัที( 31 ธันวาคม  (866) (852) (117) (81) 

การเปลี)ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์แสดงไดด้งันี+  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี (1,978) (1,845) (206) (96) 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั (57) (50) (19) (7) 
ตน้ทุนดอกเบี+ย (68) (70) (7) (4) 
จาํนวนที)ลกูจา้งจ่ายสมทบ (19) (20) - - 
ผลประโยชนที์)จ่ายในระหวา่งปี 112 171 10 6 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั  
     คณิตศาสตร์ประกนัภยั (187) (97) - 

 
(105) 

ตน้ทุนบริการในอดีต 21 - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 13 (67) - - 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี (2,163) (1,978) (222) (206) 

การเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการแสดงไดด้งันี+  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 733 684 - - 
ผลตอบแทนที)คาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ 29 29 - - 
จาํนวนที)นายจา้งจ่ายสมทบ 24 22 - - 
จาํนวนที)ลกูจา้งจ่ายสมทบ 19 20 - - 
ผลประโยชนที์)จ่ายในระหวา่งปี (60) (57) - - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
    คณิตศาสตร์ประกนัภยั (13) (1) 

 
- 

 
- 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3) 36 - - 

มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 729 733 - - 
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จาํนวนเงินของประเภทสินทรัพย์ที)สําคัญที)เป็นส่วนประกอบของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
โครงการมีดงันี+ไดด้งันี+  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ตราสารหนี+  118 126 - - 
ตราสารทุน 178 148 - - 
อสังหาริมทรัพย ์ 302 334 - - 
อื)นๆ 131 125 - - 

สมมติฐานที)สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี+  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.8 - 8.8 2.6 - 7.5 3.7 3.7 
อตัราผลตอบแทนที)คาดไว ้
    จากสินทรัพยโ์ครงการ 4.0 - 8.5 4.0 - 8.5 - - 
อตัราการขึ+นเงินเดือน 
    ในอนาคต (ขึ+นกบัช่วงอายุ) 1.0 - 8.5 2.0 - 8.5 8.0 8.0 
อตัราการเพิ)มของบาํเหน็จในอนาคต 0.5 - 2.0 0.5 - 2.0 - - 
อตัราการเปลี)ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.0 - 26.0 0.5 - 23.3 3.0 - 12.0 3.0 - 12.0 
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จาํนวนเงินสําหรับปีปัจจุบนัและสี) ปียอ้นหลงัของรายการที)เกี)ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ระยะยาวของ 
พนกังานแสดงไดด้งันี+  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2555 2554 2553 2552 2551 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ (2,163) (1,978) (1,845) (1,897) (1,828) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 729 733 684 672 725 

ส่วนขาดของโครงการ (1,434) (1,245) (1,161) (1,225) (1,103) 
ขาดทุนจากการปรับปรุงตามประสบการณ์
ซึ) งเกิดจากหนี+ สินโครงการ (1) (33) (15) (3) (14) 

ขาดทุนจากการปรับปรุงตามประสบการณ์
ซึ) งเกิดจากสินทรัพยโ์ครงการ - (1) (7) (16) (14) 

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2553 2552 2551 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ (222) (206) (96) (85) (83) 
ขาดทุนจากการปรับปรุงตามประสบการณ์
ซึ) งเกิดจากหนี+ สินโครงการ - (81) - - (47) 
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19. ประมาณการหนี'สิน 

 ยอดคงเหลือของประมาณการหนี+ สินมีรายละเอียดดงัต่อไปนี+   
      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การปรับ การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั  
 โครงสร้างองคก์ร สินคา้ หนี+ สินอื)น รวม สินคา้ รวม 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2553 9 238 131 378 22 22 
รับรู้เพิ)มระหวา่งปี 19 1,215 311 1,545 5 5 
กลบัรายการระหวา่งปี (8) (1,254) (185) (1,447) (11) (11) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี)ยนที)ยงัไม่เกิดขึ+นจริง - 6 - 6 1 1 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2554 20 205 257 482 17 17 
รับรู้เพิ)มระหวา่งปี 186 222 112 520 20 20 
ลดลงระหวา่งปี (49) - (66) (115) - - 
กลบัรายการระหวา่งปี (6) (165) (207) (378) (17) (17) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2 (2) (5) (5) - - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2555 153 260 91 504 20 20 
       
ประมาณการหนี+ สินระยะสั+น 18 14 224 256 - - 
ประมาณการหนี+ สินระยะยาว 2 191 33 226 17 17 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2554 20 205 257 482 17 17 
       
ประมาณการหนี+ สินระยะสั+น 152 23 70 245 - - 
ประมาณการหนี+ สินระยะยาว 1 237 21 259 20 20 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2555 153 260 91 504 20 20 
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20. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ)งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี+ จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

21. เงินปันผล 

 เงินปันผลที)ประกาศจ่ายในปี 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงันี+  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2554 ที) ป ระ ชุ มสามัญผู ้ ถื อ หุ้ น             
เมื)อวนัที) 30 มีนาคม 2555 1,497 1.20 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2553 ที) ป ระ ชุ มสามัญผู ้ ถื อ หุ้ น             
เมื)อวนัที) 1 เมษายน 2554  2,121 1.70 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที)สาํคญัดงัต่อไปนี+  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื)นของพนกังาน 6,831 6,460 3,245 2,876 
วตัถุดิบใชไ้ปและค่าซื+อสินคา้สาํเร็จรูป 24,881 25,102 16,304 16,674 
การเปลี)ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (27) (319) (127) (318) 
ค่าเสื)อมราคา 798 746 545 491 
ค่านายหนา้จ่าย 657 538 633 600 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 5 12 285 231 
ค่าออกแบบและวศิวกรรม 258 356 1,113 1,074 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 112 75 9 1 
ค่าใชจ่้ายในการปรับโครงสร้างส่วนงาน 180 11 - - 
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23. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯไดร้ับสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้งื)อนไขต่าง ๆ ที)กาํหนดไว ้บริษทัฯไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรที)มี
สาระสาํคญัดงัต่อไปนี+  

รายละเอยีด         

1. บตัรส่งเสริมเลขที) 1404(1)/2544 1571(2)/2549 1710(2)/2549 1541(2)/2552 1494(2)/2552 2113(2)/2553 2061(1)/2553 2062(1)/2553 

2. เพื)อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต DC FAN ผลิตจอภาพ              

แสดงผล และ

เครื)องรับโทรทศัน์ 

ผลิตอุปกรณ์แปลง

ไฟฟ้า และลด

สญัญาณรบกวน 

ผลิตอุปกรณ์ 

ลดสญัญาณรบกวน 

ผลิต DC FAN ผลิตอุปกรณ์  

แสดงภาพ 

ผลิตอุปกรณ์

โทรคมนาคมและ

ชิ+นส่วนอีเลคโทรนิคส์

สาํหรับยานพาหนะ 

ผลิตอุปกรณ์

โทรคมนาคม 

3. สิทธิประโยชนส์าํคญัที)ไดร้ับ         

3.1 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที)ได้จากการ

ประกอบกิจการที)ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงิน

ปันผลจากกิจการที)ไดร้ับการส่งเสริมซึ)งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติ

บุคคลไปรวมคาํนวณเพื)อเสียภาษี 

7 ปี 5 ปี 5 ปี 7 ปี 7 ปี 5 ปี 8 ปี 8 ปี 

3.2 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเครื) องจักรตามที)คณะกรรมการ

พิจารณาอนุมตัิ 

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.3 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที)ตอ้งนาํเขา้

จากต่างประเทศเพื)อใชใ้นการผลิตเพื)อการส่งออก 

ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.4 ไดร้ับอนุญาตใหห้กัเงินไดพ้ึงประเมินเป็นจาํนวนเท่ากบัร้อยละห้า

ของรายไดท้ี)เพิ)มขึ+นจากปีก่อนจากการส่งออก เป็นระยะเวลา 10 ปี 

ทั+งนี+  รายไดจ้ากการส่งออกของปีนั+นๆ จะตอ้งไม่ต ํ)ากว่ารายได ้จาก

การส่งออกเฉลี)ยสามปียอ้นหลงั ยกเวน้สองปีแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

4. วนัที)เริ)มใชบ้ตัรส่งเสริม 2 มิถุนายน 2549 อยูร่ะหว่างการขอ

ยกเลิกบตัรส่งเสิรม 

27 มกราคม 2552 4 มกราคม 2553 ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด           

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 
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 รายได้ของบริษัทฯสําหรับปีจาํแนกตามกิจการที)ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการ    
ส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปไดด้งันี+  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 กิจการที)ไดรั้บการส่งเสริม กิจการที)ไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
งบการเงินเฉพาะกิจการ       
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 647 596 - - 647 596 

รายไดจ้ากการส่งออก 26,946 25,591 97 109 27,043 25,700 

รวม 27,593 26,187 97 109 27,690 26,296 

 สิทธิพิเศษทางภาษีที)มีสาระสาํคญัที)บริษทัยอ่ยไดรั้บ มีดงันี+   

- บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนสาํหรับผลิต Inverter ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที) 1813(2)/2554  ลงวนัที) 
10 พฤษภาคม 2554 และ สาํหรับผลิตหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า และ อุปกรณ์แสดงภาพ ตามบตัร
ส่งเสริมการลงทุนเลขที) 1814(2)/2554  ลงวนัที) 24 พฤษภาคม 2554 ภายใตเ้งื)อนไขที)กาํหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวไดแ้ก่ 

1) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรที)ได้จากการประกอบกิจการที)ได้รับการ
ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที)ดินและทุนหมุนเวียนเป็น
ระยะเวลาเจด็ปีนบัแต่วนัที)เริ)มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั+น  

2) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื)องจกัรตามที)คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

3) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที)ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเพื)อใช้
ในการผลิตเพื)อการส่งออก  

ปัจจุบนับริษทัยอ่ยแห่งนี+อยู่ในระหว่างการขอเปิดดาํเนินการเพื)อใช้สิทธิตามบตัรส่งเสริมการ
ลงทุนดงักล่าว 

- Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศสโลวาเกียเมื)อ
วนัที) 22 ธันวาคม 2549 สําหรับผลิตสินคา้ประเภท Power supply และ Solar inverter ภายใต้
เงื)อนไขที)กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
เป็นจาํนวนเงินรวมทั+งสิ+นประมาณ 6.2 ลา้นยโูรเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตั+งแต่ปี 2553 ซึ) งเป็นปีที)
เริ)มประกอบกิจการนั+น  



 36

 

- Delta Power Solutions (India) Private Limited ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศ
อินเดียเมื)อวนัที) 1 เมษายน 2551 สําหรับผลิตสินคา้ประเภท Telecom Power Systems และ Un-
interrupted Power Solutions ภายใตเ้งื)อนไขที)กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึง
การได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรที)ได้จากการประกอบกิจการที)ได้รับการ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วนัที) เริ) มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั+นและได้รับ
ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกิจการที)ไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 30 ของอตัรา
ปกติ มีกาํหนดหา้ปีนบัจากวนัที)พน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั+นพื+นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที)เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื)น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี)ยถ่วงนํ+าหนกัของหุน้สามญัที)ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุน้ขั+นพื+นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี+  

 งบการเงินรวม 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉลี)ยถ่วงนํ+าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขั'นพื'นฐาน       
   กาํไรส่วนที)เป็นของ       
      ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,347 2,864 1,247 1,247 3.49 2.30 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉลี)ยถ่วงนํ+าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขั'นพื'นฐาน       
   กาํไรส่วนที)เป็นของ       
      ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,407 3,476 1,247 1,247 3.53 2.79 
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25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการส่วนใหญ่ในส่วนงานเดียวคือ ธุรกิจการผลิต จดัจาํหน่ายและให้บริการเกี)ยวกบัผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ โดยมีส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทยและต่างประเทศ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับปีสิ+นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2555 
และ 2554 เป็นดงันี+  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

ประเทศไทย 
 

เอเชีย 
 

ออสเตรเลีย 
 

อเมริกา 
 

ยโุรป 
 

รวม 
การตดับญัชี 

รายการระหวา่งกนั 
 

งบการเงินรวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
รายไดจ้ากภายนอก 18,241 17,947 2,495 2,765 - - 12,716 9,991 7,327 7,731 40,779 38,434 - - 40,779 38,434 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 9,469 8,349 172 324 31 11 75 62 5,310 5,278 15,057 14,024 (15,057) (14,024) - - 

รายไดท้ั+งสิ+น 27,710 26,296 2,667 3,089 31 11 12,791 10,053 12,637 13,009 55,836 52,458 (15,057) (14,024) 40,779 38,434 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 3,906 3,159 (66) (182) - 1 (22) (1) 59 (456) 3,877 2,521   3,854 2,422 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที)ไม่ไดป้ันส่วน:                 
รายการอื)น               597 595 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน               (95) (98) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้               (9) (55) 

กาํไรสาํหรับปี - ส่วนที)เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 4,347 2,864 
  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

ประเทศไทย 
 

เอเชีย ออสเตรเลีย 
 

อเมริกา 
 

ยโุรป 
 

รวม 
การตดับญัชี 

รายการระหวา่งกนั 
 

งบการเงินรวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์  2,895 2,859 691 789 1 - 35 46 1,362 1,030 4,984 4,724 - - 4,984 4,724 
สินทรัพยส์่วนกลาง               28,091 25,175 

รวมสินทรัพย ์               33,075 29,899 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามที)กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6
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26. กองทุนสํารองเลี'ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั+งกองทุนสํารองเลี+ยงชีพขึ+นตามพระราชบญัญติักองทุน
สํารองเลี+ ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา    
ร้อยละ 6 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี+ยงชีพนี+บริหารโดย ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) และ
จะจ่ายให้แก่พนกังานเมื)อพนกังานนั+นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ หรือเมื)อ
พนกังานนั+นไดรั้บการเลื)อนตาํแหน่งในระดบัผูจ้ดัการ ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบ
กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 25,423,353 บาท (2554: 22,804,747 บาท) 

27. ภาระผูกพนัและหนี'สินที(อาจเกดิขึ'น 

27.1 ภาระผูกพนัเกี(ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าดําเนินงาน 

27.1.1 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที)สําคญัเกี)ยวกบัการก่อสร้าง
อาคารจาํนวนประมาณ 0.2 ลา้นบาท (2554: 45 ลา้นบาท) และการซื+อเครื)องจกัรและอุปกรณ์
จาํนวนประมาณ 95 ลา้นบาทและ 3 ลา้นรูปีอินเดีย (2554: 152 ลา้นบาท 10 ลา้นรูปีอินเดีย 
และ 0.5 ลา้นยโูร)  

27.1.2 ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2555 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัที)สําคญัเกี)ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน
จาํนวนประมาณ 0.8 ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ 5 ลา้นยโูร และ 145 ลา้นรูปีอินเดีย (2554: 
1.2 ลา้นฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์4.4 ลา้นยโูร และ 179 ลา้นรูปีอินเดีย) 

27.2 ภาระคํ'าประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคํ+าประกนัซึ) งเกี)ยวเนื)องกบัภาระผูกพนับางประการตามปกติธุรกิจ  
คงคา้งอยู ่ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 ดงัต่อไปนี+  

27.2.1 หนังสือคํ+าประกนัที)ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงคา้งอยู่ประมาณ 1,161 ล้านบาท 
(2554: 758 ล้านบาท) (รวมหนังสือคํ+ าประกันที)ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯให้แก่
กรมสรรพากรจาํนวนประมาณ 1,135 ล้านบาท (2554: 734 ล้านบาท) สําหรับการถูก
ประเมินภาษี ตามที)กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที) 27.3.1) 

27.2.2 หนงัสือคํ+าประกนัที)ออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงคา้งอยูป่ระมาณ 142 ลา้นรูปีอินเดีย 
2 ลา้นยโูร และ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2554: 159 ลา้นรูปีอินเดีย 1 ลา้นยโูร และ 2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ) 
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27.3 การถูกประเมินภาษี  

27.3.1 ในปี 2549 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 
2540 ถึง 2543 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 740 ลา้นบาท (รวมเบี&ยปรับและเงินเพิ)ม) บริษทัฯ
ไดย้ื)นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร (“คณะกรรมการฯ”) 
และในระหวา่งปี 2554 คณะกรรมการดงักล่าวมีคาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ให้ปรับลดจาํนวนเงินลง
เหลือประมาณ 734 ลา้นบาท (รวมเบี&ยปรับและเงินเพิ)ม) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื)นคาํขอ
ต่อศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากร 
และในระหว่างปี 2555 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้คาํพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษี
ของกรมสรรพากรและคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการฯเฉพาะส่วนของการพิจารณา
ประเด็นเรื)องเบี&ยปรับ โดยพิพากษาให้ลดเบี&ยปรับลงร้อยละ 50 ของเบี&ยปรับส่วนคาํขออื)น
ของบริษทัฯให้ยกฟ้อง ซึ) งที)ปรึกษากฏหมายของบริษทัฯเชื)อวา่บริษทัฯจะชนะคดีทั&งหมด 
บริษทัฯจึงไดย้ื)นอุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกาแผนกภาษีอากร ปัจจุบนัคดีอยูใ่น
ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากร
สาํหรับปี 2544 ถึง 2547 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 401 ลา้นบาท (รวมเบี&ยปรับและเงินเพิ)ม) 
และบริษทัฯไดย้ื)นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั
อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 อย่างไรก็ตาม ที)ปรึกษากฏหมายของบริษทัฯเชื)อว่าผลการประเมินดงักล่าวขา้งตน้จะไม่
เกิดผลเสียหายต่อบริษทัฯอย่างเป็นสาระสําคญั บริษทัฯจึงมิไดบ้นัทึกสํารองสําหรับการ
ประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

27.3.2  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดถู้กประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 2546 - 2555 เป็น
จาํนวนเงินประมาณ 102 ลา้นรูปีอินเดีย และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิต
สําหรับปี 2548 - 2553 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 222 ลา้นรูปีอินเดีย ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่ง
การยื)นอุทธรณ์ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาษีเงินได้
นิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้และมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายที)บนัทึกไวใ้นบญัชีเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 246 ลา้นรูปีอินเดียและ 89 ลา้นรูปีอินเดียตามลาํดบั ผูบ้ริหารของบริษทัฯและ
บริษทัย่อยดงักล่าวเชื)อว่าจะไม่มีผลเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากเหตุการณ์ดงักล่าว 
บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีไวใ้นบญัชี 

27.4 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ)งมีคดีความที)ถูกฟ้องร้องจาํนวน 2 คดีรวมเป็นจาํนวน
เงินประมาณ 5 ลา้นรูปีอินเดีย ซึ) งในปัจจุบนัคดียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าว เชื)อวา่จะไม่มีหนี+ สินที)เป็นสาระสําคญัเกิดขึ+นจากผล
ของคดีดงักล่าว ดงันั+นจึงไม่มีการบนัทึกสาํรองสาํหรับหนี+ สินที)อาจจะเกิดขึ+นไวใ้นบญัชี 

28. เครื(องมือทางการเงิน 

28.1 นโยบายการบริหารความเสี(ยง 

 เครื)องมือทางการเงินที)สําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามที)นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที) 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื)องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี+ การคา้ ลูกหนี+ อื)น เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั+ น เจา้หนี+ การคา้ และ
เจา้หนี+ อื)น บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี)ยงที)เกี)ยวขอ้งกบัเครื)องมือทางการเงินดงักล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเสี)ยงดงันี+  

ความเสี(ยงด้านการให้สินเชื(อ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี)ยงด้านการให้สินเชื)อที)เกี)ยวเนื)องกบัลูกหนี+ การคา้และลูกหนี+ อื)น     
ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี) ยงนี+ โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื)อที)
เหมาะสม ดงันั+นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที)เป็นสาระสําคญัจากการ
ให้สินเชื)อดงักล่าว นอกจากนี+การให้สินเชื)อของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวั เนื)องจาก
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ที)หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย  จาํนวนเงินสูงสุดที)
บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื)อคือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหนี+ การคา้และ
ลูกหนี+ อื)นที)แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี(ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสี)ยงจากอตัราดอกเบี+ยที)สาํคญัอนัเกี)ยวเนื)องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั+น อยา่งไรก็ตาม เนื)องจากสินทรัพยแ์ละหนี+ สินทางการเงินส่วน
ใหญ่มีอตัราดอกเบี+ยที)ปรับขึ+นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี+ยคงที)ซึ) งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด
ในปัจจุบนั ความเสี)ยงจากอตัราดอกเบี+ยของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ)า  
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 สินทรัพยแ์ละหนี+ สินทางการเงินที)สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี+ยและสําหรับสินทรัพย์
และหนี+ สินทางการเงินที)มีอตัราดอกเบี+ ยคงที)สามารถแยกตามวนัที)ครบกาํหนด หรือวนัที)มีการ
กาํหนดอตัราดอกเบี+ยใหม่ (หากวนัที)มีการกาํหนดอตัราดอกเบี+ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี+  

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 
 อตัราดอกเบี+ยคงที)  
 

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

อตัรา
ดอกเบี+ยปรับ
ขึ+นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี+ย รวม อตัราดอกเบี+ย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 473 - - 10,879 1,430 12,782 0.01 - 3.58 
ลูกหนี+การคา้ - - - - 6,937 6,937 - 
ลูกหนี+ อื)น - - - - 90 90 - 
เงินฝากธนาคารที)มีภาระผกูพนั  149 - - 2 - 151 0.52 
รวม 622 - - 10,881 8,457 19,960  
        
หนี'สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะ
สั+นจากสถาบนัการเงิน 661 - - - - 661 0.86 - 12.50 

เจา้หนี+การคา้ - - - - 5,415 5,415 - 
เงินทดรองจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั - - - - 215 215 - 
เจา้หนี+ อื)น - - - - 484 484 - 
รวม 661 - - - 6,114 6,775  
 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2554 
 อตัราดอกเบี+ยคงที)  
 

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

อตัรา
ดอกเบี+ยปรับ
ขึ+นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี+ย รวม อตัราดอกเบี+ย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 362 - - 8,237 914 9,513 0.01 - 8.25 
ลูกหนี+การคา้ - - - - 6,834 6,834 - 
ลูกหนี+ อื)น - - - - 25 25 - 
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 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2554 
 อตัราดอกเบี+ยคงที)  
 

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

อตัรา
ดอกเบี+ยปรับ
ขึ+นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี+ย รวม อตัราดอกเบี+ย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 
เงินฝากธนาคารที)มีภาระผกูพนั  114 - - 2 - 116 0.52 
รวม 476 - - 8,239 7,773 16,488  
หนี'สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะ
สั+นจากสถาบนัการเงิน 1,022 - - - - 1,022 1.03 - 15.36 

เจา้หนี+การคา้ - - - - 4,960 4,960 - 
เงินทดรองจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั - - - - 126 126 - 
เจา้หนี+ อื)น - - - - 536 536 - 
รวม 1,022 - - - 5,622 6,644  
  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 
 อตัราดอกเบี+ยคงที)  
 

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

อตัรา
ดอกเบี+ยปรับ
ขึ+นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี+ย รวม อตัราดอกเบี+ย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - - - 8,697 - 8,697 0.10 - 2.45 
ลูกหนี+การคา้ - - - - 4,555 4,555 - 
ลูกหนี+ อื)น - - - - 8 8 - 
รวม - - - 8,697 4,563 13,260  
        
หนี'สินทางการเงิน        
เจา้หนี+การคา้ - - - - 3,518 3,518 - 
เงินทดรองจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั - - - - 227 227 - 
เจา้หนี+ อื)น - - - - 400 400 - 
รวม - - - - 4,145 4,145  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2554 

 อตัราดอกเบี+ยคงที)  

 

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

อตัรา
ดอกเบี+ยปรับ
ขึ+นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี+ย รวม อตัราดอกเบี+ย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 6,009 - 6,009 0.02 - 2.95 

ลูกหนี+การคา้ - - - - 4,834 4,834 - 
รวม - - - 6,009 4,834 10,843  

        
หนี'สินทางการเงิน        

เจา้หนี+การคา้ - - - - 3,516 3,516 - 

เงินทดรองจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั - - - - 353 353 - 

เจา้หนี+ อื)น - - - - 364 364 - 

รวม - - - - 4,233 4,233  

 ความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี)ยงจากอตัราแลกเปลี)ยนที)สําคญัอนัเกี)ยวเนื)องจากการซื+อหรือขาย
สินคา้ การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ และการลงทุนในบริษทัในต่างประเทศ            
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี+ สิน
ทางการเงินที)เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที)สาํคญัดงันี+  

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนี+ สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี)ยนเฉลี)ย                            

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐฯ 133 125 120 97 30.6316 31.6912 

ยโูร 14 32 7 5 40.5563 41.0274 

เยน 47 45 76 156 0.3545 0.4084 

โครูนาสาธารณรัฐเช็ก - 22 - - - 1.5947 

รูเบิลรัสเซีย - 53 - 1 - 0.9868 

ซลอตีโปแลนด ์ 23 14 1 3 9.9557 9.3180 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ตราสารอนุพนัธ์ที)บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าเหมาะสมเป็น
เครื)องมือในการบริหารความเสี)ยงนี+  ยกเวน้ความเสี)ยงจากอตัราแลกเปลี)ยนที)เกี)ยวเนื)องกบัการลงทุน
ในต่างประเทศ ซึ) งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่ผลกระทบที)มีต่องบการเงินไม่มีสาระสาํคญั 

รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื)อบริหารความเสี) ยงจากอตัราแลกเปลี)ยนที)ยงัคงมีผลบังคับ                    
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัต่อไปนี+  

สัญญาซื'อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี)ยนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 101 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30. 71000 - 31.195000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2556 
   เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ ต่ อ ฟ รั ง ก์

สวิตเซอร์แลนด ์
3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.93140 - 0.93210 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
มกราคม 2556 

   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1.78770 - 1.81250 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2556 
   ยโูรต่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 8 ลา้นยโูร 1.20375 - 1.21142 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม 2556 
   ซ ล อ ตี โ ป แ ล น ด์ ต่ อ ฟ รั ง ก์

สวิตเซอร์แลนด ์
4 ลา้นซลอตีโปแลนด์ 3.38870 - 3.50000 ซลอตีโปแลนดต่์อ           

 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์
มกราคม 2556 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.04900 - 2.09750 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2556 
สัญญาซื'อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เหรียญสหรัฐฯต่อรูเบิลรัสเซีย 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.09110 - 32.01540 รูเบิลรัสเซียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2556 
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 54.60000 - 55.17000 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2556 
   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 2 ลา้นยโูร 1.28165 - 1.31060 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2556 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.91140 - 0.91150 ฟรังก์สวิต เซอร์แลนด์ต่อ

เหรียญสหรัฐ 
มกราคม 2556 

 
 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2554 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี)ยนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 98 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30.83500 - 31.56000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - มีนาคม 2555 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.91600 - 0.93600 ฟรังก์สวิต เซอร์แลนด์ต่อ

เหรียญสหรัฐฯ 
มกราคม 2555 

   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 6 ลา้นยโูร 1.30130 - 1.34688 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2555 
   ยโูรต่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 10 ลา้นยโูร 1.21730 - 1.23890 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม 2555 
   ซลอตีโปแลนดต่์อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 7 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 3.60250 - 3.70650 ซ ล อ ตี โ ป แลน ด์ ต่ อ ฟ รั ง ก์

สวิตเซอร์แลนด ์
มกราคม 2555 

   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1.82600 - 1.87200 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2555 
สัญญาซื'อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 1 ลา้นยโูร 1.30790 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2555 
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูเบิลรัสเซีย 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.22590 - 32.04380 รูเบิลรัสเซียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2555 
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 51.91500 - 53.90000 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - มีนาคม 2555 
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   เหรียญสหรัฐฯต่อรีลบราซิล 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1.88310 รีลบราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2555 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.93590 ฟรังก์สวิต เซอร์แลนด์ต่อ

เหรียญสหรัฐฯ 
มกราคม 2555 

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื(องมือทางการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที)ผูซื้+อและผูข้ายตกลงแลกเปลี)ยนสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระหนี+ สิน
กนัในขณะที)ทั+งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี)ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อย่างเป็นอิสระในลกัษณะที)ไม่มีความเกี)ยวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ+นอยู่กบัลกัษณะ
ของเครื)องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ กาํหนดขึ+นโดยใช้
เกณฑก์ารวดัมูลค่าที)เหมาะสม  

 เนื)องจากสินทรัพยแ์ละหนี+ สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภท
ระยะสั+ น เงินกู้ยืมมีอตัราดอกเบี+ ยใกล้เคียงกับอตัราดอกเบี+ ยในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี+ สินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที)แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

29. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที)สําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ) ง
โครงสร้างทุนที)เหมาะสมเพื)อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้าง
มูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี+ สินต่อทุน
เท่ากับ 0.47:1 (2554: 0.50:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี+ สินต่อทุนเท่ากับ 0.22:1 (2554: 
0.24:1) 

30. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี+ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื)อวนัที) 6 กุมภาพนัธ์ 2556 

 

 


