
 
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2557 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที) 31 มีนาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                            
งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ) งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่านี'ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) 34 เรื)อง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเกี)ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เรื)อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากรซึ)งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื)น 
การสอบทานนี' มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เชื)อมั)นวา่จะพบเรื)องที)มีนยัสําคญัทั'งหมดซึ)งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั'นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที)สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ)งที)เป็นเหตุใหเ้ชื)อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ'นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที) 34 เรื)อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที) 18.3.1 เกี)ยวกบัการที)บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาํหรับปี 2540 ถึง 2547 จากกรมสรรพากร ทั'งนี'  ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเงื)อนไขต่อกรณีนี'                    
แต่อยา่งใด 



2 

เรื$องอื$น  

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ   
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                       
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2556 ที)แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื)นในสาํนกังานเดียวกนักบั
ขา้พเจา้ ซึ) งแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื)อนไขตามรายงานลงวนัที) 17 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยไดใ้หข้อ้สังเกตเกี)ยวกบั
การไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากร งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2556 
ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ที)แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูส้อบ
บญัชีอื)นดงักล่าวขา้งตน้ ซึ) งใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบสิ)งที)เป็นเหตุใหเ้ชื)อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัทาํขึ'นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) 34 เรื)อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัที)               
3 พฤษภาคม 2556 โดยไดใ้ห้ขอ้สังเกตเกี)ยวกบัการไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากร 

 
 
 
ณรงค ์พนัตาวงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
(เดิมชื)อบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั) 
กรุงเทพฯ: 28 เมษายน 2557 



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที( 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  31 มีนาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,077,851          14,952,793          10,738,360          9,591,930            
ลกูหนี/การคา้และลกูหนี/ อื1น 3 8,446,623            8,254,122            6,283,115            6,746,881            
สินคา้คงเหลือ 4 5,998,709            5,949,113            3,592,829            3,256,402            
สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น 5 1,208,496            1,018,140            172,732               112,778               
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 31,731,679          30,174,168          20,787,036          19,707,991          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที1มีภาระผกูพนั 106,616               120,848               -                           -                           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 174,089               194,473               -                           -                           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                           -                           10,750,924          10,750,924          
อสังหาริมทรัพยเ์พื1อการลงทุน 8 282,859               288,799               -                           -                           
ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 4,751,171            4,766,817            2,464,984            2,481,024            
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 306,758               306,758               -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1น 10 619,314               644,380               18,297                 20,472                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 303,755               317,783               -                           -                           

                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 303,755               317,783               -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 66,972                 50,669                 10,814                 4,218                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,611,534            6,690,527            13,245,019          13,256,638          
รวมสินทรัพย์ 38,343,213          36,864,695          34,032,055          32,964,629          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

                            



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที( 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  31 มีนาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี1สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั/น
   จากสถาบนัการเงิน 806,292               666,700               -                           -                           
เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื1น 11 9,048,653            8,969,013            6,496,146            6,559,907            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 51,198                 51,140                 -                           -                           
ประมาณการหนี/ สินระยะสั/น 14 184,838               246,676               -                           -                           
เงินปันผลคา้งจ่าย 15 3,367,930            -                           3,367,930            -                           
หนี/ สินหมุนเวียนอื1น 12 310,529               386,644               54,619                 120,480               
รวมหนี1สินหมุนเวียน 13,769,440          10,320,173          9,918,695            6,680,387            
หนี1สินไม่หมุนเวียน
หนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 46,165                 35,925                 -                           -                           
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 993,339               985,552               132,530               126,838               
ประมาณการหนี/ สินระยะยาว 14 191,124               189,983               74,387                 68,082                 
หนี/ สินไม่หมุนเวียนอื1น 7,140                   7,381                   1,190                   1,050                   
รวมหนี1สินไม่หมุนเวียน 1,237,768            1,218,841            208,107               195,970               รวมหนี1สินไม่หมุนเวียน 1,237,768            1,218,841            208,107               195,970               
รวมหนี1สิน 15,007,208          11,539,014          10,126,802          6,876,357            

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,259,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,259,000            1,259,000            1,259,000            1,259,000            
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,247,381,614 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,247,382            1,247,382            1,247,382            1,247,382            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,491,912            1,491,912            1,491,912            1,491,912            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 125,900               125,900               125,900               125,900               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,129,134          24,098,351          21,040,059          23,223,078          
องคป์ระกอบอื1นของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,658,323)           (1,637,864)           -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 23,336,005          25,325,681          23,905,253          26,088,272          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 23,336,005          25,325,681          23,905,253          26,088,272          
รวมหนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 38,343,213          36,864,695          34,032,055          32,964,629          

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

กรรมการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวันที( 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 10,770,510          9,539,381            7,026,612            6,576,932            
รายไดอื้1น
   ดอกเบี/ยรับ 55,646                 54,211                 48,742                 48,037                 
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยน 74,914                 8,016                   3,251                   -                           
   อื1น ๆ 86,216                 70,501                 43,251                 79,129                 
รวมรายได้ 10,987,286          9,672,109            7,121,856            6,704,098            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 7,855,392            6,964,269            4,972,885            4,820,947            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 691,955               592,187               215,474               181,855               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 456,212               398,272               298,264               290,121               
ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 479,605               429,622               435,885               395,955               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยน -                           -                           -                           28,362                 
ค่าใชจ่้ายอื1น 40,537                 55,605                 14,437                 12,129                 
รวมค่าใช้จ่าย 9,523,701            8,439,955            5,936,945            5,729,369            
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมกาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,463,585            1,232,154            1,184,911            974,729               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 63                        -                           -                           -                           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,463,648            1,232,154            1,184,911            974,729               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (20,329)                (16,134)                -                           -                           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,443,319            1,216,020            1,184,911            974,729               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (44,606)                (292)                     -                           -                           
กาํไรสําหรับงวด 1,398,713            1,215,728            1,184,911            974,729               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น:
ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ที1เป็นเงินตราต่างประเทศ (20,459)                (307,566)              -                           -                           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับงวด (20,459)                (307,566)              -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,378,254            908,162               1,184,911            974,729               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวันที( 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,398,713            1,215,728            1,184,911            974,729               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,378,254            908,162               1,184,911            974,729               

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน
   กาํไรส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.12                     0.97                     0.95                     0.78                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น
ผลต่างจากการ รวม

ทุนเรือนหุน้ที"ออก ส่วนเกิน แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอื"น รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที"เป็นเงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382               1,491,912               125,900                  21,676,381             (2,044,943)                    (2,044,943)              22,496,632             
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              1,215,728               -                                    -                              1,215,728               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              (307,566)                       (307,566)                 (307,566)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              1,215,728               (307,566)                       (307,566)                 908,162                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              -                              (2,993,716)              -                                    -                              (2,993,716)              

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2556 1,247,382               1,491,912               125,900                  19,898,393             (2,352,509)                    (2,352,509)              20,411,078             

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382               1,491,912               125,900                  24,098,351             (1,637,864)                    (1,637,864)              25,325,681             
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              1,398,713               -                                    -                              1,398,713               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              (20,459)                         (20,459)                   (20,459)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              1,398,713               (20,459)                         (20,459)                   1,378,254               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              -                              (3,367,930)              -                                    -                              (3,367,930)              

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2557 1,247,382               1,491,912               125,900                  22,129,134             (1,658,323)                    (1,658,323)              23,336,005             
-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี<

กาํไรสะสม

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ5นสุดวันที� 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ท ุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      21,231,294                 24,096,488                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  974,729                      974,729                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                  -                                  -                                  (2,993,716)                  (2,993,716)                  

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2556 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      19,212,307                 22,077,501                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      23,223,078                 26,088,272                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,184,911                   1,184,911                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                  -                                  -                                  (3,367,930)                  (3,367,930)                  

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2557 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      21,040,059                 23,905,253                 

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี8

กาํไรสะสม

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ5นสุดวันที� 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวันที) 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 1,443,319            1,216,020            1,184,911            974,729               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   ค่าเสื2อมราคา 192,114               213,590               131,383               138,480               
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื2น 26,083                 21,439                 3,542                   2,923                   
   ค่าเผื2อหนี5สงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (7,475)                  (7,827)                  (3,187)                  (9,301)                  
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
      ที2จะไดรั้บ (กลบัรายการ) 63,060                 (88,645)                18,488                 (61,889)                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ2มขึ5น 28,793                 18,474                 8,393                   2,333                   
   ประมาณการหนี5 สินเพิ2มขึ5น (ลดลง) (47,527)                101,345               6,306                   3,294                   
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (63)                       -                           -                           -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายที2ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,322)                  (1,124)                  (1,113)                  (3,109)                  
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื2น 4,715                   2,304                   -                           -                           
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี2ยนที2ยงัไม่เกิดขึ5นจริง 170,981               (7,313)                  189,178               7,692                   
   ดอกเบี5ยรับ (55,646)                (54,211)                (48,742)                (48,037)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี5ย 20,329                 16,134                 -                           -                              ค่าใชจ่้ายดอกเบี5ย 20,329                 16,134                 -                           -                           
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี2ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี5 สินดาํเนินงาน 1,837,361            1,430,186            1,489,159            1,007,115            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ2มขึ5น) ลดลง
   ลกูหนี5การคา้และลกูหนี5 อื2น (424,124)              (121,717)              230,119               (113,894)              
   สินคา้คงเหลือ (112,656)              316,779               (354,915)              74,240                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื2น (166,135)              11,670                 (39,413)                (18,918)                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื2น (16,303)                8,599                   (6,596)                  (645)                     
หนี5 สินดาํเนินงานเพิ2มขึ5น (ลดลง)
   เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5 อื2น 206,893               (743,436)              32,983                 29,161                 
   หนี5 สินหมุนเวียนอื2น (78,701)                (648)                     (63,501)                (11,297)                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (13,817)                (9,650)                  (2,701)                  -                           
   ประมาณการหนี5 สิน (13,641)                (220,384)              (2,909)                  -                           
   หนี5 สินไม่หมุนเวียนอื2น (274)                     (14,078)                140                      -                           
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,218,603            657,321               1,282,366            965,762               
   รับดอกเบี5ย 35,458                 52,336                 28,802                 46,356                 
   จ่ายดอกเบี5ย (16,012)                (16,976)                -                           -                           
   จ่ายภาษีเงินได้ (21,004)                (24,082)                (602)                     (474)                     
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,217,045            668,599               1,310,566            1,011,644            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี5



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวันที) 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที2มีภาระผกูพนัลดลง 14,232                 34,532                 -                           -                           
ซื5อที2ดิน อาคารและอุปกรณ์ (179,101)              (182,361)              (118,199)              (78,544)                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที2ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,894                   12,871                 3,969                   7,841                   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื2นเพิ2มขึ5น (12,433)                (1,541)                  (1,367)                  -                           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (171,408)              (136,499)              (115,597)              (70,703)                
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั5น
   จากสถาบนัการเงินเพิ2มขึ5น (ลดลง) 140,344               (6,548)                  -                           -                           
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 140,344               (6,548)                  -                           -                           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (1,531)                  (161,283)              -                           -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ)มขึ'นสุทธิ 1,184,450            364,269               1,194,969            940,941               
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี2ยนที2ยงัไม่เกิดขึ5นจริง
   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (59,392)                40,454                 (48,539)                43,419                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 14,952,793          12,781,778          9,591,930            8,697,360            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 16,077,851          13,186,501          10,738,360          9,681,720            

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี5



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2557 

1. ข้อมูลทั)วไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 34 (ปรับปรุง 2555) เรื'อง งบการเงินระหวา่งกาล
โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                       
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นเพื'อให้ขอ้มูลเพิ'มเติมจากงบการเงินประจาํปีที'นาํเสนอครั� งล่าสุด ดงันั�น           
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี'ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื'อไม่ให้
ขอ้มูลที'นาํเสนอซํ� าซ้อนกบัขอ้มูลที'ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี�ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที'บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี�  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี�จดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
(ซึ' งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึ' งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัย่อย”) โดยใช้เกณฑ์เดียวกับ                
งบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2556  

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ก. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที)เริ)มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ' งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที'เริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2556  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไม่เกี'ยวเนื'องกบัธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยหรือไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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 ข. มาตรฐานการบัญชีที)จะมีผลบังคับในอนาคต  

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ' งจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคตไว้
แลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2556 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไม่เกี'ยวเนื'องกบัธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.4 นโยบายการบัญชีที)สําคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที'ใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2556 

2. รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที'สําคญักบับุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวข้องกัน ซึ' ง
รายการดงักล่าวเป็นไปตามเงื'อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที'ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัเหล่านั�นตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 2,183 2,060 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื�อวตัถุดิบ - - 15 35 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย - - 24 47 ตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - 80 85 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม - - 313 287 ตามสญัญา 
      
รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 341 325 265 323 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื�อสินคา้และวตัถุดิบ 690 548 41 32 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 89 66 89 66 ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ 16 18 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 49 27 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย 15 36 15 36 ตามสญัญา 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทที'เกี'ยวข้องกัน ณ วนัที'  31 มีนาคม 2557 และวนัที'                  
31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี(การค้า - กจิการที)เกี)ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัย่อย - - 2,891 3,339 

บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 424 428 275 360 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  424 428 3,166 3,699 

     
เจ้าหนี(การค้า - กจิการที)เกี)ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)     
บริษทัย่อย - - 16 15 

บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 823 878 39 32 

รวมเจา้หนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  823 878 55 47 

     
เงนิทดรองจากกิจการที)เกี)ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)     
บริษทัย่อย - - 682 957 

บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 115 198 85 85 

รวมเงินทดรองจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  115 198 767 1,042 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที'  31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั�น 57 56 23 19 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 12 2 9 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื'น 1 - - - 
ผลประโยชน์เมื'อถูกเลิกจา้งงาน - 2 - - 
รวม 63 70 25 28 
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3. ลูกหนี(การค้าและลูกหนี(อื)น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที'ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 416 419 2,474 3,461 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 7 9 684 238 
3 - 6 เดือน 1 - 8 - 

รวม 424 428 3,166 3,699 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที'ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,120 6,918 2,880 2,851 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 858 828 233 201 
3 - 6 เดือน 48 76 8 1 
6 - 12 เดือน 42 34 - 1 
เกิน 12 เดือนขึ�นไป 54 58 - - 

รวม 8,122 7,914 3,121 3,054 

รวมลูกหนี�การคา้ 8,546 8,342 6,287 6,753 
หกั: ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ (149) (156) (9) (12) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 8,397 8,186 6,278 6,741 

ลูกหนี� อื'น     

ลูกหนี� อื'น 50 68 5 6 

รวมลูกหนี� อื'น 50 68 5 6 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื'น - สุทธิ 8,447 8,254 6,283 6,747 
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4. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธิที)จะได้รับ 

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที'จะไดรั้บสําหรับงวด
สามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2557 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 1 มกราคม 2557 946 403 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิที'จะไดรั้บเพิ'มระหวา่งงวด 46 - 
หกั: กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที'จะไดรั้บระหวา่งงวด (24) (8) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 31 มีนาคม 2557 968 395 

5. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื)น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาษีซื�อรอเรียกคืน 538 525 73 56 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 96 88 26 20 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 274 179 39 24 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 134 147 - - 
ลูกหนี�ตามสัญญาซื�อขาย                      
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 51 2 2 - 

อื'น ๆ 115 77 33 13 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื'น 1,208 1,018 173 113 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   งบการเงินรวม 
      ส่วนแบ่งกาํไร  
      จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
   สัดส่วน  มลูค่าตามบญัชีตาม สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด 
   เงินลงทุน ราคาทุน วธิีส่วนไดเ้สีย วนัที' 31 มีนาคม  

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั�งขึ�น           
ในประเทศ 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ       
Delta Greentech SGP Pte. Ltd.  
  (ถือหุน้โดย Delta Greentech International Holding 

Limited)    

ธุรกิจลงทุน สิงคโปร์ 45 45 157 157 175 175 0.06 - 

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนที'เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
   - - (1) 19 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม      157 157 174 194 0.06 - 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที'แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการตามราคาทุน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี� 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

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

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 892 892 

รวม 12,947 12,947 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 10,751 10,751 

 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2557 และ 
2556 

8. อสังหาริมทรัพย์เพื)อการลงทุน  

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื'อการลงทุน สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 
2557 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ที'ดินใหเ้ช่า 

อาคารสาํนกังาน
ใหเ้ช่า รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) 1 มกราคม 2557 44 245 289 
ค่าเสื'อมราคาสาํหรับงวด - (3) (3) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) (2) (3) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) 31 มนีาคม 2557 43 240 283 
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9. ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีที'ดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2557 
สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 1 มกราคม 2557 4,767 2,481 
ซื�อเพิ'มระหวา่งงวด - ราคาทุน 179 118 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที'จาํหน่าย (5) (3) 
ค่าเสื'อมราคาสาํหรับงวด (189) (131) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 31 มนีาคม 2557 4,751 2,465 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื)น 

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื'นสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2557 
สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

 
สิทธิบตัร 

ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร์ อื'นๆ รวม 

ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร์ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 1 มกราคม 2557 589 50 5 644 20 
ซื�อเพิ'มระหวา่งงวด - 9 3 12 1 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                

ณ วนัที'ตดัจาํหน่าย - (4) (1) (5) - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (13) (12) (1) (26) (3) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7) 1 - (6) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 31 มีนาคม 2557 569 44 6 619 18 
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11. เจ้าหนี(การค้าและเจ้าหนี(อื)น 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
31 มีนาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  823 878 55 47 
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนั 5,236 4,945 3,985 3,798 
เงินทดรองจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  115 198 767 1,042 
เจา้หนี� อื'น 381 329 309 294 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,251 2,321 1,247 1,236 
เงินรับล่วงหนา้ 243 298 133 143 
รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื'น 9,049 8,969 6,496 6,560 

12. หนี(สินหมุนเวยีนอื)น 
     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
31 มีนาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี�ตามสัญญาซื�อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 18 147 1 62 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที'จ่ายคา้งจ่าย 126 81 45 45 
ภาษีขายคา้งชาํระ 126 98 - - 
อื'น ๆ 41 61 9 13 
รวมหนี� สินหมุนเวียนอื'น 311 387 55 120 

13. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 
31 มีนาคม 2557 สรุปไดด้งันี�  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 1 มกราคม 2557 986 127 
บวก: รับรู้เพิ'มระหวา่งงวด 31 9 
หกั: ลดลงระหวา่งงวด (14) (3) 
หกั: กลบัรายการระหวา่งงวด (2) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8) - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 31 มีนาคม 2557 993 133 
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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 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 28 194 215 437 68 68 
รับรู้เพิ'มระหว่างงวด - 33 12 45 8 8 
ลดลงระหวา่งงวด (4) (2) (5) (11) - - 
กลบัรายการระหวา่งงวด (1) (29) (63) (93) (2) (2) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (1) (1) (2) - - 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 มีนาคม 2557 23 195 158 376 74 74 

       
ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 28 40 179 247 - - 
ประมาณการหนี� สินระยะยาว - 154 36 190 68 68 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 28 194 215 437 68 68 

       
ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 23 45 117 185 - - 
ประมาณการหนี� สินระยะยาว - 150 41 191 74 74 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 มีนาคม 2557 23 195 158 376 74 74 
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15. เงินปันผล 

 เงินปันผลที'ประกาศจ่ายในปี 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงันี�  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2556 ที'ประชุมสามญัผูถื้อหุน้             
เมื'อวนัที' 31 มีนาคม 2557 3,368 2.70 

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

16. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2557 2556 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด (21) (9) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ'มขึ�น (ลดลง) (14) 29 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ'มขึ�น (10) (25) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 5 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที)แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (45) - 
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17. ส่วนงานดําเนินงาน 

ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที'              
31 มีนาคม 2557 และ 2556 ที'นาํเสนอต่อประธานบริหารของกลุ่มบริษทัซึ' งเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปนี�  

    
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์  

ส่วนงานการ 
จดัการพลงังาน  

ส่วนงานสมาร์ท 
กรีนไลฟ์  อื'น ๆ งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รายได ้           
รายไดจ้ากการขายและบริการ
ใหก้บัลูกคา้ภายนอก 7,271 6,701 3,041 2,326 149 154 310 358 10,771 9,539 

รวมรายได ้ 7,271 6,701 3,041 2,326 149 154 310 358 10,771 9,539 

            
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,425 1,312 221 125 (4) 31 (354) (313) 1,288 1,155 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ที'ไม่ไดปั้นส่วน: 

 
 

 
 

 
     

ดอกเบี�ยรับ 
 

 
 

 
 

   56 54 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี'ยน 

 
 

 
 

 
   75 8 

รายไดอ้ื'น 
 

 
 

 
 

   86 71 
ค่าใชจ่้ายอื'น 

 
 

 
 

 
   (41) (56) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
 

 
 

 
 

   (20) (16) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   1,444 1,216 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   (45) - 

กาํไรสาํหรับงวด 
 

 
 

 
 

   1,399 1,216 
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18. ภาระผูกพนัและหนี(สินที)อาจเกดิขึ(น 

18.1 ภาระผูกพนัเกี)ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าดําเนินงาน 

18.1.1 ณ วนัที' 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัที'สําคญัเกี'ยวกบัการซื�อเครื'องจกัร
และอุปกรณ์จาํนวนประมาณ 117 ลา้นบาท 0.2 ลา้นยโูรหรือประมาณ 9 ลา้นบาท และ 10 ลา้นรูปี
อินเดีย หรือประมาณ 5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 87 ลา้นบาท 0.2 ลา้นยูโรหรือประมาณ 7 
ลา้นบาท และ 10 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 5 ลา้นบาท)  

18.1.2 ณ วนัที' 31 มีนาคม 2557 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัที'สําคญัเกี'ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานจาํนวน
ประมาณ 1.6 ลา้นโครนาสวเีดนหรือประมาณ 8 ลา้นบาท 1.2 ลา้นซลอตีโปแลนดห์รือประมาณ 13
ลา้นบาท 0.8 ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์หรือประมาณ 31 ลา้นบาท 0.5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงหรือ
ประมาณ 25 ลา้นบาท 81 ลา้นรูปีอินเดียหรือประมาณ 44 ลา้นบาท และ 5.4 ลา้นยโูร หรือประมาณ 
241 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 2 ลา้นโครนาสวีเดนหรือประมาณ 9 ล้านบาท 1 ลา้นซลอตี
โปแลนด์หรือประมาณ 13 ล้านบาท 1 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์หรือประมาณ 21 ล้านบาท      
0.4 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงหรือประมาณ 24 ลา้นบาท 87 ลา้นรูปีอินเดียหรือประมาณ 46 ลา้นบาท 
และ 6 ลา้นยโูร หรือประมาณ 260 ลา้นบาท) 

18.2 ภาระคํ(าประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ�าประกนัซึ' งเกี'ยวเนื'องกบัภาระผูกพนับางประการตามปกติธุรกิจคงคา้ง
อยู ่ณ วนัที' 31 มีนาคม 2557 ดงัต่อไปนี�  

18.2.1 หนังสือคํ� าประกันที'ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯคงค้างอยู่ประมาณ 1,160 ล้านบาท            
(31 ธันวาคม 2556: 1,160 ลา้นบาท) (รวมหนงัสือคํ�าประกนัที'ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
ให้แก่กรมสรรพากรจาํนวนประมาณ 1,135 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 1,135 ล้านบาท) 
สาํหรับการถูกประเมินภาษี ตามที'กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที' 18.3.1) 

18.2.2 หนงัสือคํ�าประกนัที'ออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงคา้งอยูป่ระมาณ 369 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 199 ลา้นบาท 1 ลา้นยโูรหรือประมาณ 66 ลา้นบาท 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 
30 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเรอลับราซิลหรือประมาณ 17 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 226 ลา้นรูปี
อินเดีย หรือประมาณ 119 ล้านบาท 1 ล้านยูโร หรือประมาณ 61 ล้านบาท 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
หรือประมาณ 37 ลา้นบาท และ 3 ลา้นเรอลับราซิลหรือประมาณ 35 ลา้นบาท) 
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18.3 การถูกประเมินภาษี  

18.3.1 ในปี 2549 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2540 
ถึง 2543 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 740 ล้านบาท (รวมเบี� ยปรับและเงินเพิ'ม) บริษทัฯได้ยื'น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร (“คณะกรรมการฯ”) และใน
ระหว่างปี 2554 คณะกรรมการดังกล่าวมีคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ปรับลดจาํนวนเงินลงเหลือ
ประมาณ 734 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ'ม) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื'นฟ้องต่อศาลภาษี
อากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากร และในระหว่างปี 
2555 ศาลภาษีอากรกลางก็ได้มีคาํพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเฉพาะเบี� ยปรับลงร้อยละ 50 
(กล่าวคือ ค่าปรับลดลงเหลือจาํนวนประมาณ 121 ลา้นบาท จากเดิมที'กรมสรรพากรคาํนวณไวที้' 
241 ลา้นบาท) ส่วนคาํขออื'นของบริษทัฯศาลภาษีอากรกลางใหย้กฟ้อง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่
เห็นดว้ยกบัคาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ื'นอุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา
แผนกภาษีอากร ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับ
ปี 2544 ถึง 2547 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 401 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ'ม) และบริษทัฯ
ไดย้ื'นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซึ' งในระหวา่งปี 2556 คณะ
กรรมการฯมีคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ทั� งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื'อวนัที'            
3 ตุลาคม 2556 บริษทัฯไดย้ื'นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษี
ดงักล่าวของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลาง 

 อย่างไรก็ตาม ที'ปรึกษากฏหมายของบริษทัฯเชื'อวา่ผลการประเมินดงักล่าวขา้งตน้จะไม่เกิดผล
เสียหายต่อบริษทัฯอย่างเป็นสาระสําคญั บริษทัฯจึงมิไดบ้นัทึกสํารองสําหรับการประเมินภาษี
ดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

18.3.2  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดถู้กประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 2546 - 2557 เป็นจาํนวน
เงินประมาณ 95 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 51 ลา้นบาท และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษี
สรรพสามิตสาํหรับปี 2548 - 2555 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 102 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 55 
ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการยื'นอุทธรณ์ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที' 31 มีนาคม 2557 บริษทั
ยอ่ยดงักล่าวมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้และมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายที'บนัทึกไวใ้น
บญัชีเป็นจาํนวนเงินประมาณ 167 ลา้นรูปีอินเดียหรือประมาณ 90 ลา้นบาท และ 5 ลา้นรูปีอินเดีย 
หรือประมาณ 3 ลา้นบาท ตามลาํดบั ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวเชื'อวา่จะไม่มี
ผลเสียหายอยา่งเป็นสาระสําคญัจากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสํารองสําหรับ
การประเมินภาษีไวใ้นบญัชี 
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19. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 ณ วนัที' 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หนี� สินทางการเงินที'สาํคญัที'เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงันี�  

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนี� สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี'ยนเฉลี'ย            

 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐฯ 177 245 119 146 32.4432 32.8136 
ยโูร 18 13 4 5 44.6075 45.0217 
เยน 145 147 250 121 0.3155 0.3130 
โครูนาสาธารณรัฐเช็ก 6 - - - 1.6263 - 
ซลอตีโปแลนด ์ 2 4 - - 10.6943 10.8565 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใช้ตราสารอนุพนัธ์ที'บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่เหมาะสมเป็นเครื'องมือใน
การบริหารความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื'อบริหารความเสี'ยงจากอตัรา
แลกเปลี'ยนที'ยงัมีผลบงัคบั ณ วนัที' 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัต่อไปนี�  

 ณ วนัที' 31 มีนาคม 2557 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี'ยนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 110 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.34200 - 33.46000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - กรกฎาคม 2557 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวติเซอร์แลนด ์
9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.87275 - 0.88292 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
เมษายน 2557 

   ยโูรต่อฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 1 ลา้นยโูร 1.21805 - 1.21846 ฟรังกส์วติเซอร์แลนดต่์อยโูร เมษายน 2557 
   ยโูรต่อตุรกีลีร่า 1 ลา้นยโูร 3.05200 - 3.11460 ตุรกีลีร่าต่อยโูร เมษายน 2557 
   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.21350 - 2.24800 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2557 
   ซลอตีโปแลนดต่์อฟรังก์

สวติเซอร์แลนด ์
1 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 3.46910 ซลอตีโปแลนดต่์อ           

 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์
เมษายน 2557 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.29450 - 2.38180 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2557 
   ยโูรต่อโครนาสวเีดน 1 ลา้นยโูร 8.85800 - 8.86860 โครนาสวเีดนต่อยโูร เมษายน 2557 
สัญญาซื(อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูเบิลรัสเซีย 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 36.75610 รูเบิลรัสเซียต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2557 
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 61.02000 - 64.08000 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - มิถุนายน 2557 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.89900 - 0.91060 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 
เมษายน 2557 
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 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2556 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี'ยนตามสัญญา ครบกาํหนดสญัญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 117 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.20200 - 33.11000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2557 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวติเซอร์แลนด ์
7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.88722 - 0.91605 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
มกราคม 2557 

   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐ 2 ลา้นยโูร 1.34202 - 1.37385 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2557 
   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.02200 - 2.02320 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2557 
   ซลอตีโปแลนดต่์อฟรังก์

สวติเซอร์แลนด ์
3 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 3.43450 - 3.43470 ซลอตีโปแลนดต่์อ           

 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์
มกราคม 2557 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.30000 - 2.30860 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2557 
   ยโูรต่อโครนาสวเีดน 1 ลา้นยโูร 8.92800 - 9.06020 โครนาสวเีดนต่อยโูร มกราคม 2557 
สัญญาซื(อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูเบิลรัสเซีย 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.95580 - 33.32480 รูเบิลรัสเซียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2557 
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 61.80500 - 63.55250 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - มีนาคม 2557 
   ยโูรต่อฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 2 ลา้นยโูร 1.22390 - 1.23100 ฟรังกส์วติเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม 2557 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.90370 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 
มกราคม 2557 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื'อวนัที' 28 เมษายน 2557 


