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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น
ผลต่างจากการ รวม

แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอื!น
ทุนเรือนหุน้ที!ออก ส่วนเกิน ที!เป็นเงินตรา ของส่วนของ รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว) 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     
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            713,370,113          -                                    -                            713,370,113          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            (64,867,557)                  (64,867,557)           (64,867,557)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            713,370,113          (64,867,557)                  (64,867,557)           648,502,556          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            (1,496,857,937)      -                                    -                            (1,496,857,937)      

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2555 1,247,381,614       1,491,912,500       125,900,000          18,042,367,772     (1,896,827,003)              (1,896,827,003)      19,010,734,883     

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 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     
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            1,215,727,838       -                                    -                            1,215,727,838       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            (307,565,712)                (307,565,712)         (307,565,712)         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            1,215,727,838       (307,565,712)                (307,565,712)         908,162,126          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            (2,993,715,874)      -                                    -                            (2,993,715,874)      

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2556 1,247,381,614       1,491,912,500       125,900,000          19,898,393,185     (2,352,508,825)              (2,352,508,825)      20,411,078,474     
-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี;

กาํไรสะสม

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ5นสุดวันที� 31 มีนาคม 2556

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ท ุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,381,614         1,491,912,500         125,900,000            18,321,617,397       21,186,811,511       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              1,009,184,734         1,009,184,734         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              -                              (1,496,857,937)        (1,496,857,937)        

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2555 1,247,381,614         1,491,912,500         125,900,000            17,833,944,194       20,699,138,308       

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,381,614         1,491,912,500         125,900,000            21,231,294,477       24,096,488,591       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              974,729,076            974,729,076            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              -                              (2,993,715,874)        (2,993,715,874)        

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2556 1,247,381,614         1,491,912,500         125,900,000            19,212,307,679       22,077,501,793       

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี8

กาํไรสะสม

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ5นสุดวันที� 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 1,216,020,304      714,516,075         974,729,076         1,009,184,734      
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   ค่าเสื1อมราคา 213,590,032         200,608,429         138,480,684         135,036,626         
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1น 21,438,551           20,016,198           2,923,003             256,364                
   ค่าเผื1อหนี5สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (7,827,483)            68,184,345           (9,301,381)            24,607,610           
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที1จะไดรั้บ (กลบัรายการ) (38,399,842)          127,882,646         (36,638,630)          (29,018,093)          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ1มขึ5น 18,473,754           18,025,407           2,332,695             11,368,950           
   ประมาณการหนี5 สินเพิ1มขึ5น (ลดลง) 101,345,478         (49,169,374)          3,293,996             (16,576,224)          
   กาํไรจากการจาํหน่ายที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,123,670)            (272,309)               (3,109,235)            (590,614)               
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1น 2,304,277             1,366,455             -                            -                            
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ5นจริง (7,313,197)            85,254,557           7,691,887             85,355,038           
   ดอกเบี5ยรับ (54,210,730)          (46,226,214)          (48,036,717)          (39,911,839)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี5ย 16,133,721           25,334,763           -                            -                            
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลงกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี5 สินดาํเนินงาน 1,480,431,195      1,165,520,978      1,032,365,378      1,179,712,552      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ1มขึ5น) ลดลง
   ลูกหนี5การคา้และลูกหนี5 อื1น (121,716,743)        368,947,456         (113,893,410)        79,727,123           
   สินคา้คงเหลือ 266,534,427         (134,937,285)        48,989,849           (34,257,010)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น 11,669,492           18,502,553           (18,918,220)          (40,847,026)          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 8,599,132             1,870,433             (645,090)               16,000                  
หนี5 สินดาํเนินงานเพิ1มขึ5น (ลดลง)
   เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5 อื1น (743,435,951)        (20,045,833)          29,160,820           24,042,475           
   หนี5 สินหมุนเวียนอื1น (647,604)               (85,308,750)          (11,297,226)          (39,567,659)          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (9,650,517)            (2,329,539)            -                            (1,795,822)            
   ประมาณการหนี5 สิน (220,384,554)        (1,436,880)            -                            -                            
   หนี5 สินไม่หมุนเวียนอื1น (14,078,355)          6,781,358             -                            819,366                
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 657,320,522         1,317,564,491      965,762,101         1,167,849,999      
   รับดอกเบี5ย 52,335,749           44,882,623           46,356,388           38,528,157           
   จ่ายดอกเบี5ย (16,976,227)          (18,409,521)          -                            -                            
   จ่ายภาษีเงินได้ (24,081,564)          (9,531,868)            (474,146)               (387,801)               
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 668,598,480         1,334,505,725      1,011,644,343      1,205,990,355      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี5



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที1มีภาระผกูพนั (เพิ1มขึ5น) ลดลง 34,532,178           (1,322,814)            -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ1มขึ5น -                            -                            -                            (333,237,810)        

ซื5อที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ (182,360,309)        (343,778,281)        (78,544,402)          (205,271,889)        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,870,589           1,916,858             7,841,009             921,616                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1นเพิ1มขึ5น (1,541,243)            (3,615,560)            -                            -                            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (136,498,785)        (346,799,797)        (70,703,393)          (537,588,083)        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั5น

   จากสถาบนัการเงินลดลง (6,547,633)            (255,551,074)        -                            -                            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (6,547,633)            (255,551,074)        -                            -                            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (161,282,629)        (42,876,346)          -                            -                            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ)มขึ'นสุทธิ 364,269,433         689,278,508         940,940,950         668,402,272         

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ5นจริง

   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40,453,479           2,030,369             43,418,805           (3,164,168)               สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40,453,479           2,030,369             43,418,805           (3,164,168)            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 12,781,778,448    9,512,594,932      8,697,360,220      6,009,434,156      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 13,186,501,360    10,203,903,809    9,681,719,975      6,674,672,260      

-                            -                            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ)มเติม

รายการที1ไม่ใช่เงินสด

   ประกาศจ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 15) 2,993,715,874      1,496,857,937      2,993,715,874      1,496,857,937      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี5



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2556 

1. ข้อมูลทั)วไป 

1.1 ข้อมูลทั)วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ- งจดัตั.ง
และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมี Deltron Holding Limited ซึ- งเป็นบริษทัที-จดทะเบียนจัดตั. งที- 
Channel Islands เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ 
ที-อยู่ตามที-จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที- เลขที- 714 หมู่ 4 ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลนี. จดัทาํขึ.นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที- 34 (ปรับปรุง 2552) เรื-อง งบการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี-ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนี. จดัทาํขึ.นเพื-อให้ขอ้มูลเพิ-มเติมจากงบการเงินประจาํปีที-นาํเสนอครั. งล่าสุด 
ดงันั.นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี-ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื-อไม่ให้ขอ้มูลที-นําเสนอซํ. าซ้อนกบัขอ้มูลที-ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลนี.ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที-บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี.  

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี. จดัทาํขึ.นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) (ซึ- งต่อไปนี. เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึ- งต่อไปนี. เรียกว่า “บริษทัย่อย”) โดยใช้
เกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ.นสุดวนัที- 31 ธันวาคม 2555 ทั. งนี. ได้มีการเปลี-ยนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนัดงันี.  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

1.3.1 เมื-อวนัที- 14 มีนาคม 2556 ที-ประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยแห่งหนึ-งของบริษทัฯ คือ Delta 
Greentech International Holding Ltd. ได้มีมติอนุมัติให้ทําสัญญาขายเงินลงทุนใน Delta 
Greentech (Netherlands) Cooperatie U.A. ให้กับบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ- งของบริษัทฯ คือ 
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. โดยมีมูลค่าการซื. อขายประมาณ 29.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบัน การซื. อขายดังกล่าวได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั. งนี.  การ
เปลี-ยนแปลงโครงสร้างดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯในกลุ่ม
บริษทัยอ่ยดงักล่าว 

1.3.2 เมื-อวนัที- 11 พฤษภาคม 2555 ที-ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้เลิกกิจการ
สําหรับบริษทัยอ่ยแห่งหนึ-งคือ Delta Greentech (Hong Kong) Limited โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการเรียบร้อยแลว้เมื-อวนัที- 4 มกราคม 2556 

1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด  

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี ซึ- งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที-เริ-มในหรือหลงัวนัที- 
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างนี.   

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที- 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัที- 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เกี-ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที- 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี-ยนแปลงของอตัราแลกเปลี-ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที- 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที- 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที-ไม่มีความเกี-ยวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที- 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที-ไม่ได้คิด             

ค่าเสื-อมราคาที-ตีราคาใหม่ 
ฉบบัที- 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี-ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเกี-ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 
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 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี.  ทั.งนี.  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้
ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที- 12 เรื-องภาษีเงินได ้ก่อนวนัที-มีผลบงัคบัใช ้

1.5 นโยบายการบัญชีที)สําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี. จดัทาํขึ.นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที-ใช้ใน        
งบการเงินสาํหรับปีสิ.นสุดวนัที- 31 ธนัวาคม 2555 

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที)ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ- งลงประกาศใน                 
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปนี.  
  วนัที-มีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที- 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที- 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที- 1 การเปลี-ยนแปลงในหนี. สินที-เกิดขึ.นจากการรื.อถอน   

การบูรณะและหนี. สินที-มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที- 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที- 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื.อถอน การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที- 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 29 
เรื-อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที-มีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที- 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที- 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที- 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน           
การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เกี-ยวเนื-อง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ยกเวน้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที- 4 ซึ- ง
อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปีที-เริ- มใช้ และยงัไม่สามารถสรุปผลได้ใน
ขณะนี.  
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3. รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที-สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั ซึ- ง
รายการดงักล่าวเป็นไปตามเงื-อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที-ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และบุคคลหรือกิจการที-เกี-ยวขอ้งกนัเหล่านั.นตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี.  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 2,060 2,281 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื.อวตัถุดิบ - - 35 64 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย - - 81 51 ตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - 85 65 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม - - 253 259 ตามสญัญา 
      
รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 325 271 323 256 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื.อสินคา้และวตัถุดิบ 548 255 32 50 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 66 82 66 82 ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ 18 16 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 27 16 - - ตามสญัญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบริษทัที-เกี-ยวขอ้งกนั ณ วนัที- 31 มีนาคม 2556 และวนัที-    
31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงันี.  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี(การค้า - กจิการที)เกี)ยวข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 1,894 1,915 

บริษทัที-เกี-ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 370 362 322 311 

รวมลูกหนี.การคา้ - กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั  370 362 2,216 2,226 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้าหนี(การค้า - กจิการที)เกี)ยวข้องกนั (หมายเหตุ 11)     
บริษทัยอ่ย - - 58 63 

บริษทัที-เกี-ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 614 1,008 29 48 

รวมเจา้หนี.การคา้ - กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั  614 1,008 87 111 

     
เงนิทดรองจากกจิการที)เกี)ยวข้องกนั (หมายเหตุ 11)     
บริษทัยอ่ย - - 204 154 

บริษทัที-เกี-ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 79 215 71 73 

รวมเงินทดรองจากกิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั  79 215 275 227 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี.  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั.น 56 91 19 15 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 12 15 9 8 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื-น - 4 - - 
ผลประโยชน์เมื-อถูกเลิกจา้งงาน 2 - - - 

รวม 70 110 28 23 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

4. ลูกหนี(การค้าและลูกหนี(อื)น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
ลูกหนี.การคา้ - กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั     
อายหุนี.คงคา้งนบัจากวนัที-ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 359 354 2,085 2,048 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 11 8 131 178 

รวม 370 362 2,216 2,226 

ลูกหนี.การคา้ - กิจการที-ไม่เกี-ยวขอ้งกนั     
อายหุนี.คงคา้งนบัจากวนัที-ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,850 5,750 2,214 2,139 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 771 846 169 199 
3 - 6 เดือน 85 69 2 3 
6 - 12 เดือน 43 19 - - 
เกิน 12 เดือนขึ.นไป 38 32 - - 

รวม 6,787 6,716 2,385 2,341 

รวมลูกหนี.การคา้ 7,157 7,078 4,601 4,567 
หกั: ค่าเผื-อหนี.สงสัยจะสูญ (133) (141) (3) (12) 

รวมลูกหนี.การคา้ - สุทธิ 7,024 6,937 4,598 4,555 

ลูกหนี. อื-น     

ลูกหนี. อื-น 78 90 5 8 

รวมลูกหนี. อื-น 78 90 5 8 

รวมลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื-น - สุทธิ 7,102 7,027 4,603 4,563 
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5. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธิที)จะได้รับ 

 รายการเปลี-ยนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที-จะไดรั้บสําหรับ
งวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2556 สรุปไดด้งันี.  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 1 มกราคม 2556 1,021 502 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น

มลูค่าสุทธิที-จะไดรั้บเพิ-มระหว่างงวด 21 - 
หกั: กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิที-จะไดรั้บระหวา่งงวด (59) (37) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 31 มนีาคม 2556 983 465 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื)น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาษีซื.อรอเรียกคืน 450 494 60 71 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 60 65 23 27 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 174 174 - - 
ลกูหนี.ตามสัญญาซื.อขาย             
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 65 24 44 10 

อื-น ๆ 93 95 21 19 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื-น 842 852 148 127 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที-แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามราคาทุน มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี. 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 

 สกุลเงิน 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ลา้น) (ลา้น)  (ตรวจสอบแลว้) 
DET International Holding Limited เหรียญสหรัฐฯ 264 264 9,450 9,450 
Delta Energy Systems (Switzerland) AG ฟรังก์สวิตเซอร์แลนด ์ 20 20 2,415 2,415 
บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั  บาท 190 190 190 190 

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

รวม    12,067 12,067 

หกั: ค่าเผื-อการลดลงของมลูค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    (2,196) (2,196) 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ    9,871 9,871 

 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2556 
และ 2555 

8. เงินลงทุนระยะยาวอื)น 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัราร้อยละ  

บริษทั ของการถือหุน้ งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม           

2556 
31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม  
2556 

31 ธนัวาคม  
2555 

 ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้) 
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 

  
(126) (108) 

เงนิลงทุนระยะยาวอื)น - สุทธิ   394 412 
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9. ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 รายการเปลี-ยนแปลงของบญัชีที-ดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 
2556 สรุปไดด้งันี.  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 1 มกราคม 2556 4,984 2,821 
ซื.อเพิ-มระหวา่งงวด - ราคาทุน 182 79 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที-จาํหน่าย (12) (5) 
ค่าเสื-อมราคาสาํหรับงวด (214) (138) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (130) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 31 มนีาคม 2556 4,810 2,757 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื)น 

 รายการเปลี-ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื-นสาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 
2556 สรุปไดด้งันี.  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

 
สิทธิบตัร 

ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร์ อื-นๆ รวม 

ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร์ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 1 มกราคม 2556 600 86 2 688 26 
ซื.อเพิ-มระหวา่งงวด - 2 - 2 - 
จาํหน่ายระหวา่งงวดมูลค่าสุทธิตามบญัชี                
ณ วนัที-ตดัจาํหน่าย - (2) - (2) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (12) (9) - (21) (3) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (26) (4) - (30) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 31 มีนาคม 2556 562 73 2 637 23 
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11. เจ้าหนี(การค้าและเจ้าหนี(อื)น 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี.การคา้ - กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั  614 1,008 87 111 
เจา้หนี.การคา้ - กิจการที-ไม่เกี-ยวขอ้งกนั 4,398 4,407 3,418 3,407 
เงินทดรองจากกิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั  79 215 275 227 
เจา้หนี. อื-น 392 484 324 400 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,721 1,840 846 810 
เงินรับล่วงหนา้ 173 190 124 122 

รวมเจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื-น 7,377 8,144 5,074 5,077 

12. หนี(สินหมุนเวยีนอื)น 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี.ตามสัญญาซื.อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 2 4 1 - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที-จ่ายคา้งจ่าย 104 89 38 51 
ภาษีขายคา้งชาํระ 94 70 - - 
อื-น ๆ 39 78 11 11 

รวมหนี. สินหมุนเวยีนอื-น 239 241 50 62 
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13. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปลี-ยนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุด
วนัที- 31 มีนาคม 2556 สรุปไดด้งันี.  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 1 มกราคม 2556 866 117 
บวก: รับรู้เพิ-มระหวา่งงวด 23 6 
หกั: ลดลงระหวา่งงวด (10) - 
หกั: กลบัรายการระหวา่งงวด (5) (4) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (24) - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 31 มีนาคม 2556 850 119 
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14. ประมาณการหนี(สิน 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การปรับ การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั  
 โครงสร้างองคก์ร สินคา้ หนี. สินอื-น รวม สินคา้ รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 153 260 91 504 20 20 
รับรู้เพิ-มระหว่างงวด 90 73 50 213 20 20 
ลดลงระหวา่งงวด (216) - (4) (220) - - 
กลบัรายการระหวา่งวด (1) (103) (8) (112) (17) (17) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5) (7) (3) (15) - - 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 มีนาคม 2556 21 223 126 370 23 23 

       
ประมาณการหนี. สินระยะสั.น 152 23 70 245 - - 
ประมาณการหนี. สินระยะยาว 1 237 21 259 20 20 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 153 260 91 504 20 20 

       
ประมาณการหนี. สินระยะสั.น 20 24 62 106 - - 
ประมาณการหนี. สินระยะยาว 1 199 64 264 23 23 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 มีนาคม 2556 21 223 126 370 23 23 
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15. เงินปันผล 

 เงินปันผลที-ประกาศจ่ายในปี 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงันี.  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2555 ที-ประชุมสามญัผูถื้อหุน้             
เมื-อวนัที- 29 มีนาคม 2556 2,994 2.40 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2554 ที-ประชุมสามญัผูถื้อหุน้             
เมื-อวนัที- 30 มีนาคม 2555 1,497 1.20 

16. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งันี.  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2556 2555 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด (9) (9) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ-มขึ.น 29 8 
หนี. สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (25) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5 - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที)แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - (1) 
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17. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั.นพื.นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดที-เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื-น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี-ยถ่วงนํ.าหนกัของหุน้สามญัที-ออกในระหวา่งงวด 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั     
ถวัเฉลี-ยถ่วงนํ.าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขั(นพื(นฐาน       
   กาํไรส่วนที-เป็นของผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ 
1,216 713 1,247 1,247 0.97 0.57 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั     
ถวัเฉลี-ยถ่วงนํ.าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขั(นพื(นฐาน       
   กาํไรส่วนที-เป็นของผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ 
975 1,009 1,247 1,247 0.78 0.81 
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18. ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที-              
31 มีนาคม 2556 และ 2555 ที-นาํเสนอต่อประธานบริหารของกลุ่มบริษทัซึ- งเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปนี.  

    
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส่วนงานอุปกรณ์
ระบบกาํลงัไฟฟ้า
สาํหรับอุปกรณ์
อีเลคโทรนิคส์ 1) 

ส่วนงานการ 
จดัการพลงังาน 2) 

ส่วนงานดา้น
พลงังานสีเขียว 3) อื-น ๆ งบการเงินรวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายได ้

 
 

 
 

 
   

 
 

รายไดจ้ากการขายและบริการ
ใหก้บัลูกคา้ภายนอก 6,701 6,493 2,572 2,059 154 86 112 83 9,539 8,721 

รวมรายได ้ 6,701 6,493 2,572 2,059 154 86 112 83 9,539 8,721 

            
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,312 1,236 79 (427) 31 (27) (267) (142) 1,155 640 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ที-ไม่ไดปั้นส่วน: 

 
 

 
 

 
   

 
 

ดอกเบี.ยรับ 
 

 
 

 
 

   54 46 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี-ยน 

 
 

 
 

 
   8 30 

รายไดอ้ื-น 
 

 
 

 
 

   71 63 
ค่าใชจ่้ายอื-น 

 
 

 
 

 
   (56) (40) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
 

 
 

 
 

   (16) (25) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   1,216 714 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   - (1) 

กาํไรสาํหรับงวด 
 

 
 

 
 

   1,216 713 

  
 

 
 

 
   

 
 

1) ส่วนงานอุปกรณ์ระบบกาํลงัไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ (Power Electronics segment) เป็นส่วนงานที-ทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายเพาเวอร์

ซพัพลายสาํหรับคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครื-องใชส้าํนกังาน เครื-องใชใ้นครัวเรือน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ที-ใชใ้นรถยนต ์โดยผลิตภณัฑห์ลกั

ไดแ้ก่ ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภณัฑ ์DES ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ที-ใชใ้นรถยนต ์ พดัลมระบาย

ความร้อน ตวัแปลงกระแสไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ที-ใชใ้นภาคอุตสาหกรรมและเพื-อการบริโภค รวมถึงโซลินอยดแ์ละอีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ เป็นตน้ 

2) ส่วนงานการจดัการพลงังาน (Energy management segment) เป็นส่วนงานที-ทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายอุปกรณ์ระบบกาํลงัไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์

ระบบโทรคมนาคม ระบบขอ้มูล และระบบเครือข่าย และ อุปกรณ์สาํหรับพลงังานทดแทน โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ เพาเวอร์ซิสเตม็สาํหรับงานระบบ

โทรคมนาคมและอุตสาหกรรม เครื-องสาํรองไฟฟ้า อุปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย ์และระบบอุตสาหกรรมอติัโนมติั เป็นตน้ 

3) ส่วนงานดา้นพลงังานสีเขียว (Smart green life segment) เป็นส่วนงานที-ทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายอุปกรณ์เกี-ยวกบัระบบไฟ LED และผลิตภณัฑจ์อ
แสดงภาพ 
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19. ภาระผูกพนัและหนี(สินที)อาจเกดิขึ(น 

19.1 ภาระผูกพนัเกี)ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าดําเนินงาน 

19.1.1 ณ วนัที- 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัที-สําคญัเกี-ยวกับการซื. อ
เครื-องจกัรและอุปกรณ์จาํนวนประมาณ 39 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2555: 95 ลา้นบาท และ           
3 ลา้นรูปีอินเดีย) 

19.1.2 ณ วนัที- 31 มีนาคม 2556 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัที-สําคญัเกี-ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน
จาํนวนประมาณ 0.8 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ 4 ล้านยูโร และ 101 ล้านรูปีอินเดีย                         
(31 ธนัวาคม 2555: 0.8 ลา้นฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์5 ลา้นยโูร และ 145 ลา้นรูปีอินเดีย) 

19.2 ภาระคํ(าประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ.าประกนัที-สาํคญัซึ- งเกี-ยวเนื-องกบัภาระผกูพนับางประการตามปกติ
ธุรกิจคงคา้งอยู ่ณ วนัที- 31 มีนาคม 2556 ดงัต่อไปนี.  

19.2.1 หนังสือคํ. าประกนัที-ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงคา้งอยู่ประมาณ 1,161 ลา้นบาท                  
(31 ธันวาคม 2555: 1,161 ล้านบาท) (รวมหนังสือคํ. าประกันที-ออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯใหแ้ก่กรมสรรพากรจาํนวนประมาณ 1,135 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 1,135 ลา้น
บาท) สําหรับการถูกประเมินภาษี ตามที-กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 
19.3.1)  

19.2.2 หนงัสือคํ.าประกนัที-ออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงคา้งอยูป่ระมาณ 153 ลา้นรูปีอินเดีย 
1 ลา้นยโูร และ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2555: 142 ลา้นรูปีอินเดีย 2 ลา้นยโูร และ 
2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

19.3 การถูกประเมินภาษี 

19.3.1 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)นฟ้อง
ต่อศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากร 
และในระหว่างปี 2555 ศาลภาษีอากรกลางก็ไดมี้คาํพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเฉพาะ 
เบี&ยปรับลงร้อยละ 50 ส่วนคาํขออื)นของบริษทัฯศาลภาษีอากรกลางให้ยกฟ้อง บริษทัฯจึง
ไดย้ื)นอุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกาแผนกภาษีอากร ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการ
พิจารณาของศาลฎีกา 
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 ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากร
สาํหรับปี 2544 ถึง 2547 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 401 ลา้นบาท (รวมเบี&ยปรับและเงินเพิ)ม) 
และบริษทัฯไดย้ื)นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัอยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

อย่างไรก็ตาม ที)ปรึกษากฏหมายของบริษทัฯเชื)อว่าผลการประเมินดงักล่าวขา้งตน้จะไม่
เกิดผลเสียหายต่อบริษทัฯอย่างเป็นสาระสําคญั บริษทัฯจึงมิได้บนัทึกสํารองสําหรับการ
ประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

19.3.2  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดถู้กประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 2546 - 2555 เป็น
จาํนวนเงินประมาณ 102 ลา้นรูปีอินเดีย และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิต
สําหรับปี 2548 - 2553 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 160 ลา้นรูปีอินเดีย ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่ง
การยื-นอุทธรณ์ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที- 31 มีนาคม 2556 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจ่ายล่วงหน้าและมีภาษีเงินได้นิติบุคคลคา้งจ่ายที-บนัทึกไวใ้นบญัชีเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 280 ลา้นรูปีอินเดียและ 93 ลา้นรูปีอินเดียตามลาํดบั ผูบ้ริหารของบริษทัฯและ
บริษทัย่อยดงักล่าวเชื-อว่าจะไม่มีผลเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากเหตุการณ์ดงักล่าว 
บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีไวใ้นบญัชี 

20. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 ณ วนัที- 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหนี. สินทางการเงินที-สาํคญัที-เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงันี.  

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนี. สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี-ยนเฉลี-ย                            

 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐฯ 142 133 283 120 29.3085 30.6316 
ยโูร 15 14 8 7 37.5712 40.5563 
เยน 114 47 95 76 0.3115 0.3545 
โครูนาสาธารณรัฐเช็ก 16 - - - 1.4573 - 
ซลอตีโปแลนด ์ 17 23 1 1 8.9942 9.9557 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ตราสารอนุพนัธ์ที-บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าเหมาะสมเป็น
เครื-องมือในการบริหารความเสี-ยงจากอตัราแลกเปลี-ยน รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื-อบริหาร
ความเสี-ยงจากอตัราแลกเปลี-ยนที-ยงัมีผลบงัคบั ณ วนัที- 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 มี
ดงัต่อไปนี.  

 ณ วนัที- 31 มีนาคม 2556 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี-ยนตามสญัญา ครบกาํหนดสญัญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 102 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 29.32000 - 30.81000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - กรกฎาคม 2556 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวิตเซอร์แลนด ์
7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.94465 - 0.95010 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
เมษายน 2556 

   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1.80560 - 1.82380 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2556 
   ยโูรต่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 6 ลา้นยโูร 1.22031 - 1.23677 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนดต่์อยโูร เมษายน 2556 
   ซลอตีโปแลนดต่์อฟรังก์

สวิตเซอร์แลนด ์
3 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 3.37330 - 3.42700 ซลอตีโปแลนดต่์อ           

 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์
เมษายน 2556 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.01160 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2556 
สัญญาซื(อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูเบิลรัสเซีย 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30.92680 - 31.04860 รูเบิลรัสเซียต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2556 
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 54.61500 - 55.52000 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2556 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.00160 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2556 
   ยโูรต่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 1 ลา้นยโูร 1.22000 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนดต่์อยโูร เมษายน 2556 
   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 1 ลา้นยโูร 1.28220 - 1.29910 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร เมษายน 2556 
      
 ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2555 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี-ยนตามสญัญา ครบกาํหนดสญัญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 101 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30. 71000 - 31.19500 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2556 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

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 
   ซลอตีโปแลนดต่์อฟรังก์

สวิตเซอร์แลนด ์
4 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 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 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวิตเซอร์แลนด ์
2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.91140 - 0.91150 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนดต่์อ

เหรียญสหรัฐ 
มกราคม 2556 
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21. เหตุการณ์ภายหลงัวนัที)ในงบการเงิน 

 เมื-อวนัที- 2 เมษายน 2556 การขายเงินลงทุนใน Delta Greentech SGP Pte. Ltd. ของ Delta Greentech 
International Holding Limited ให้กบับริษทัที-เกี-ยวขอ้งกนัแห่งหนึ-ง ไดด้าํเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ทั.งนี.  สัดส่วนการถือหุน้ใน Delta Greentech SGP Pte. Ltd. ลดลงเหลือ ร้อยละ 45 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี. ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื-อวนัที- 3 พฤษภาคม 
2556 


