
 
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2555 



 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที) 31 มีนาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวนัที) 31 มีนาคม 
2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ) งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี'ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) 34 เรื)อง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี)ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เรื)อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึ) งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทาน
อื)น การสอบทานนี' มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเชื)อมั)นวา่จะพบเรื)องที)มีนยัสาํคญัทั'งหมดซึ)งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั'นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที)สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ)งที)เป็นเหตุใหเ้ชื)อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัทาํขึ'นตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที) 34 เรื)อง งบการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที) 18.3.1 เกี)ยวกบัการที)บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2540 ถึง 2543 จากกรมสรรพากร ทั'งนี'  เหตุการณ์ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการให้
ขอ้สรุปเกี)ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขา้งตน้ 



 

 2

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2554 ที%แสดงเปรียบเทยีบ  

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
สาํหรับปีสิ'นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2554 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและแสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเงื)อนไข
ตามรายงานลงวนัที) 10 กุมภาพนัธ ◌์2555 และไดใ้หข้อ้สังเกตเกี)ยวกบัการที)บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมิน
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามที)กล่าวในวรรคก่อนและเกี)ยวกบัการที)บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ที)ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีเพื)อจดัทาํและนาํเสนองบ
การเงิน งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2554 ที)แสดง
เปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบอื)นใดภายหลงัจากวนัที)ใน
รายงานนั'น  

 
 
 
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2555 



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2555  31 ธนัวาคม 2554  31 มีนาคม 2555  31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,203,903,809    9,512,594,932      6,674,672,260      6,009,434,156      

ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื0น 3 6,267,425,893      6,859,442,163      4,581,261,111      4,833,962,450      

สินคา้คงเหลือ 4 5,959,496,355      5,952,441,716      3,622,169,914      3,558,894,811      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื0น 5 897,199,554         928,927,540         180,545,885         137,929,270         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 23,328,025,611    23,253,406,351    15,058,649,170    14,540,220,687    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที0มีภาระผกูพนั 117,718,841         116,396,027         -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                           -                           9,235,034,556      8,901,796,746      

เงินลงทุนระยะยาวอื0น 7 414,443,247         425,839,291         -                           -                           

ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 4,883,011,136      4,726,530,198      2,915,188,743      2,845,284,482      

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 306,757,971         306,757,971         -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื0น 9 715,091,196         750,434,954         965,673                1,222,037             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 268,616,826         260,537,449         -                           -                           

                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 268,616,826         260,537,449         -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื0น 41,753,026           43,662,674           1,280,870             1,296,870             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,747,392,243      6,630,158,564      12,152,469,842    11,749,600,135    

รวมสินทรัพย์ 30,075,417,854    29,883,564,915    27,211,119,012    26,289,820,822    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี.

                            



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2555  31 ธนัวาคม 2554  31 มีนาคม 2555  31 ธนัวาคม 2554
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี*สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี*สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั.นจากสถาบนัการเงิน 760,333,500         1,022,144,521      -                           -                           
เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื0น 11 7,090,192,704      7,172,665,919      4,866,725,308      4,908,568,174      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 175,799,403         191,380,062         -                           -                           
ประมาณการหนี. สินระยะสั.น 14 227,120,722         255,873,004         -                           -                           
เงินปันผลคา้งจ่าย 1,496,857,937      -                           1,496,857,937      -                           
หนี. สินหมุนเวยีนอื0น 12 167,384,136         246,525,872         51,392,190           91,252,138           

รวมหนี*สินหมุนเวยีน 9,917,688,402      8,888,589,378      6,414,975,435      4,999,820,312      

หนี*สินไม่หมุนเวยีน

หนี. สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 32,485,486           32,803,092           -                           -                           
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 871,543,618         851,818,248         90,452,183           80,879,055           
ประมาณการหนี. สินระยะยาว 14 210,445,067         225,524,893         -                           16,576,224           
หนี. สินไม่หมุนเวยีนอื0น 32,520,398           25,739,040           6,553,086             5,733,720             

รวมหนี*สินไม่หมุนเวยีน 1,146,994,569      1,135,885,273      97,005,269           103,188,999         

รวมหนี*สิน 11,064,682,971    10,024,474,651    6,511,980,704      5,103,009,311      รวมหนี*สิน 11,064,682,971    10,024,474,651    6,511,980,704      5,103,009,311      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,259 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,259,000,000      1,259,000,000      1,259,000,000      1,259,000,000      
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,247 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,247,381,614      1,247,381,614      1,247,381,614      1,247,381,614      
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 1,491,912,500      1,491,912,500      1,491,912,500      1,491,912,500      
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 125,900,000         125,900,000         125,900,000         125,900,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 18,042,367,772    18,825,855,596    17,833,944,194    18,321,617,397    
องคป์ระกอบอื0นของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,896,827,003)    (1,831,959,446)    -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 19,010,734,883    19,859,090,264    20,699,138,308    21,186,811,511    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,010,734,883    19,859,090,264    20,699,138,308    21,186,811,511    

รวมหนี*สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30,075,417,854    29,883,564,915    27,211,119,012    26,289,820,822    
-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี.

กรรมการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ*นสุดวนัที1 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 8,721,041,900      9,054,783,727      6,255,072,767      6,182,227,197      

รายไดอื้0น

   ดอกเบี.ยรับ 46,226,214           26,840,897           39,911,839           23,583,289           

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี0ยน 30,013,345           19,880,875           3,941,177             64,466,678           

   อื0น ๆ 63,015,847           25,685,979           64,922,296           15,756,591           

รวมรายได้ 8,860,297,306      9,127,191,478      6,363,848,079      6,286,033,755      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 6,478,527,776      7,026,735,412      4,529,763,972      4,807,341,981      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 741,941,831         634,647,413         209,781,556         222,693,404         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 382,446,723         363,810,879         228,795,807         155,902,181         

ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 477,377,762         460,627,720         381,750,305         329,310,171         

ค่าใชจ่้ายอื0น 40,152,376           40,646,745           4,571,705             -                           

รวมค่าใช้จ่าย 8,120,446,468      8,526,468,169      5,354,663,345      5,515,247,737      รวมค่าใช้จ่าย 8,120,446,468      8,526,468,169      5,354,663,345      5,515,247,737      

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล 739,850,838         600,723,309         1,009,184,734      770,786,018         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           8,498,994             -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล 739,850,838         609,222,303         1,009,184,734      770,786,018         

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (25,334,763)         (25,889,999)         -                           -                           

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 714,516,075         583,332,304         1,009,184,734      770,786,018         

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 10 (1,145,962)           (26,780,616)         -                           -                           

กาํไรสําหรับงวด 713,370,113         556,551,688         1,009,184,734      770,786,018         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื1น:

ผลต่างของอตัราแลกเปลี0ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที0เป็นเงินตราต่างประเทศ (64,867,557)         112,568,170         -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื1นสําหรับงวด (64,867,557)         112,568,170         -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 648,502,556         669,119,858         1,009,184,734      770,786,018         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี.



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ*นสุดวนัที1 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 713,370,113         556,666,733         1,009,184,734      770,786,018         

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) -                           (115,045)              

713,370,113         556,551,688         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 648,502,556         667,961,817         1,009,184,734      770,786,018         

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                           1,158,041             

648,502,556         669,119,858         

กาํไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุน้ขั.นพื.นฐานกาํไรต่อหุน้ขั.นพื.นฐาน

   กาํไรส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.57                      0.45                      0.81                      0.62                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี.



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

ผลต่างจากการ รวม ส่วนของผูมี้

แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอื�น รวม ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน ที�เป็นเงินตรา ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 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     

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                           -                          -                          556,666,733         -                                   -                          556,666,733          (115,045)          556,551,688          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                           -                          -                          -                           111,295,084                 111,295,084       111,295,084          1,273,086         112,568,170          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                          -                          556,666,733         111,295,084                 111,295,084       667,961,817          1,158,041         669,119,858          

กลบัรายการส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   เนื�องจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                           -                          -                          -                           -                                   -                          -                            (88,298,092)     (88,298,092)          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มีนาคม 2554 1,247,381,614      1,491,912,500     125,900,000        18,638,737,344    (1,625,602,478)             (1,625,602,478)   19,878,328,980     -                       19,878,328,980     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 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     -                       19,859,090,264     

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                          -                          713,370,113         -                                   -                          713,370,113          -                       713,370,113          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                           -                          -                          -                           (64,867,557)                  (64,867,557)        (64,867,557)          -                       (64,867,557)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                          -                          713,370,113         (64,867,557)                  (64,867,557)        648,502,556          -                       648,502,556          

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 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     -                       19,010,734,883     

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=

กาํไรสะสม

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดอืนสิ4นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ท ุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,381,614         1,491,912,500         125,900,000            16,966,625,839       19,831,819,953       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              770,786,018            770,786,018            

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2554 1,247,381,614         1,491,912,500         125,900,000            17,737,411,857       20,602,605,971       

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       

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี9

กาํไรสะสม

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ4นสุดวันที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดอืนสิ'นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 714,516,075         583,332,304         1,009,184,734      770,786,018         
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   ค่าเสื1อมราคา 200,608,429         172,700,648         135,036,626         115,449,194         
   ค่าตดัจาํหน่ายส่วนต่างจากสญัญาซื4อขายเงินตรา
      ต่างประเทศล่วงหนา้ 253,487                (145,559)              (2,684,484)           (1,000,064)           
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20,016,198           16,089,574           256,364                287,188                
   ค่าเผื1อหนี4สงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 68,184,345           (18,756,731)         24,607,610           (4,296,323)           
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิที1จะไดรั้บ (กลบัรายการ) 127,882,646         174,220,774         (29,018,093)         119,617,672         
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ1มขึ4น 18,025,407           51,075,359           11,368,950           38,907,543           
   ประมาณการหนี4 สินเพิ1มขึ4น (ลดลง) (49,169,374)         11,484,537           (16,576,224)         (290,925)              
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           (8,498,994)           -                           -                           
   ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                           6,598,778             -                           -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ (272,309)              (2,024,747)           (590,614)              (680,912)              
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ4นจริง 4,723,419             (48,961,114)         33,216,088           (27,043,837)            (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ4นจริง 4,723,419             (48,961,114)         33,216,088           (27,043,837)         
   ดอกเบี4ยรับ (46,226,214)         (26,840,897)         (39,911,839)         (23,583,289)         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี4ย 25,334,763           25,889,999           -                           -                           
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี4 สินดาํเนินงาน 1,083,876,872      936,163,931         1,124,889,118      988,152,265         
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ1มขึ4น) ลดลง
   ลูกหนี4การคา้และลูกหนี4 อื1น 368,947,456         (764,978,209)       79,727,123           (197,575,144)       
   สินคา้คงเหลือ (134,937,285)       (1,069,545,477)    (34,257,010)         (467,729,577)       
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื1น 64,174,298           (7,863,524)           (2,592,576)           (19,205,559)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื1น 1,870,433             13,148,857           16,000                  -                           
หนี4 สินดาํเนินงานเพิ1มขึ4น (ลดลง)
   เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4 อื1น (20,045,833)         770,654,900         24,042,475           625,052,156         
   หนี4 สินหมุนเวยีนอื1น (50,263,107)         16,364,992           (22,998,675)         7,656,638             
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,329,539)           (183,341,636)       (1,795,822)           (167,477,540)       
   ประมาณการหนี4 สิน (1,436,880)           (4,797,005)           -                           -                           
   หนี4 สินไม่หมุนเวยีนอื1น 6,781,358             (2,244,576)           819,366                718,195                
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,316,637,773      (296,437,747)       1,167,849,999      769,591,434         
   รับดอกเบี4ย 44,882,623           37,715,565           38,528,157           18,926,909           
   จ่ายดอกเบี4ย (18,409,521)         (27,354,032)         -                           -                           
   จ่ายภาษีเงินได้ (9,531,868)           (23,233,911)         (387,801)              (187,107)              
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 1,333,579,007      (309,310,125)       1,205,990,355      788,331,236         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี4



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ'นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที1มีภาระผกูพนัเพิ1มขึ4น (1,322,814)           (10,881,110)         -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ1มขึ4น -                           -                           (333,237,810)       -                           

เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                           25,999,604           -                           -                           

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           137,285,699         -                           -                           

ซื4อที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ (343,778,281)       (337,418,317)       (205,271,889)       (170,251,933)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,916,858             32,270,865           921,616                862,260                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1นเพิ1มขึ4น (2,249,105)           (5,057,332)           -                           -                           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (345,433,342)       (157,800,591)       (537,588,083)       (169,389,673)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั4น

   จากสถาบนัการเงินลดลง (255,551,074)       (95,883,238)         -                           -                           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (255,551,074)       (95,883,238)         -                           -                           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ)มขึ'น (ลดลง) (43,316,083)         106,227,951         -                           -                           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ)มขึ'น (ลดลง) สุทธิ 689,278,508         (456,766,003)       668,402,272         618,941,563         เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ)มขึ'น (ลดลง) สุทธิ 689,278,508         (456,766,003)       668,402,272         618,941,563         

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ4นจริง

   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,030,369             40,397,594           (3,164,168)           8,174,195             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 9,512,594,932      9,206,798,949      6,009,434,156      5,566,187,454      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 10,203,903,809    8,790,430,540      6,674,672,260      6,193,303,212      

-                           -                           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ)มเติม

รายการที1ไม่ใช่เงินสด

   โอนเงินมดัจาํค่าที1ดินเป็นที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                           100,258,186         -                           -                           

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี4
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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2555 

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 เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
(มหาชน) (ซึ- งต่อไปนี. เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ- งต่อไปนี. เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) โดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ.นสุดวนัที- 31 ธนัวาคม 2554  
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1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที)ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

 ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 8 เรื-อง ส่วน
งานดาํเนินงาน ซึ- งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที-มีรอบระยะเวลาบญัชีที-เริ-มในหรือหลงัวนัที- 1 
มกราคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื-อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื-อนาํมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีที)สําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี. จดัทาํขึ.นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที-ใช้ใน        
งบการเงินสาํหรับปีสิ.นสุดวนัที- 31 ธนัวาคม 2554 

2. 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 

 2555 2554 2555 2554  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 2,281 1,843 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื.อวตัถุดิบ - - 64 76 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย - - 51 52 ตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - 65 28 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม - - 259 207 ตามสญัญา 
      
รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 271 265 256 254 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื.อสินคา้และวตัถุดิบ 255 402 50 44 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 82 71 82 71 ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ 16 - - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 16 11 - - ตามสญัญา 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัที-เกี-ยวขอ้งกนั ณ วนัที- 31 มีนาคม 2555 และวนัที- 31 ธนัวาคม 
2554 มีรายละเอียดดงันี.  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม         

2555 
31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม         
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี(การค้า - กจิการที)เกี)ยวข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 1,870,727 1,972,547 
บริษทัร่วม - 70 - 70 
บริษทัที-เกี-ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 311,951 261,591 255,346 203,941 

รวมลูกหนี.การคา้ - กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั  311,951 261,661 2,126,073 2,176,558 

     
เงนิทดรองแก่กจิการที)เกี)ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัที-เกี-ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 3,622 - - - 

รวมเงินทดรองแก่กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั 3,622 - - - 

     
เจ้าหนี(การค้า - กจิการที)เกี)ยวข้องกนั (หมายเหตุ 11)     
บริษทัยอ่ย - - 66,263 72,303 

บริษทัที-เกี-ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 583,012 590,981 37,609 41,206 

รวมเจา้หนี.การคา้ - กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั  583,012 590,981 103,872 113,509 

     
เงนิทดรองจากกจิการที)เกี)ยวข้องกนั (หมายเหตุ 11)     
บริษทัยอ่ย - - 231,996 235,296 
บริษทัที-เกี-ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 152,599 126,475 116,152 118,146 

รวมเงินทดรองจากกิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั  152,599 126,475 348,148 353,442 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี.  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั.น 90,813 67,280 15,396 6,008 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,185 5,834 341 52 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื-น 3,970 - - - 
รวม 101,968 73,114 15,737 6,060 
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3. ลูกหนี(การค้าและลูกหนี(อื)น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลกูหนี.การคา้ - กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั     
อายหุนี.คงคา้งนบัจากวนัที-ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 302,517 256,295 1,994,553 2,174,072 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 8,114 5,182 131,188 2,486 
3 - 6 เดือน 1,320 184 332 - 

รวม 311,951 261,661 2,126,073 2,176,558 

     
ลกูหนี.การคา้ - กิจการที-ไม่เกี-ยวขอ้งกนั     
อายหุนี.คงคา้งนบัจากวนัที-ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,492,268 5,995,956 2,236,687 2,401,828 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 385,132 553,705 193,707 235,206 
3 - 6 เดือน 28,897 67,052 - 31,080 
6 - 12 เดือน 47,623 29,429 29,266 - 
เกิน 12 เดือนขึ.นไป 30,539 32,225 - - 

รวม 5,984,459 6,678,367 2,459,660 2,668,114 

รวมลกูหนี.การคา้ 6,296,410 6,940,028 4,585,733 4,844,672 
หกั: ค่าเผื-อหนี.สงสยัจะสูญ (174,102) (105,918) (35,318) (10,710) 

รวมลกูหนี.การคา้ - สุทธิ 6,122,308 6,834,110 4,550,415 4,833,962 

ลกูหนี. อื-น     

เงินทดรองแก่กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั 3,622 - - - 
ลกูหนี. อื-น 141,496 25,332 30,846 - 

รวมลกูหนี. อื-น 145,118 25,332 30,846 - 

รวมลกูหนี.การคา้และลกูหนี. อื-น - สุทธิ 6,267,426 6,859,442 4,581,261 4,833,962 
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4. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธิที)จะได้รับ 

 รายการเปลี-ยนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที-จะไดรั้บสําหรับ
งวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2555 สรุปไดด้งันี.  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 1 มกราคม 2555 1,216,320 616,890 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่า

สุทธิที-จะไดรั้บเพิ-มระหวา่งงวด 159,423 - 
หกั: กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิที-จะไดรั้บระหวา่งงวด (31,540) (29,018) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 31 มนีาคม 2555 1,344,203 587,872 

5. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื)น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาษีซื.อรอเรียกคืน 300,399 341,815 69,153 69,605 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 100,547 102,119 21,818 17,611 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 296,402 310,264 - - 
ลูกหนี.ตามสัญญาซื.อขาย             
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 45,949 1,282 38,254 - 

อื-น ๆ 153,903 173,448 51,321 50,713 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื-น 897,200 928,928 180,546 137,929 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที-แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามราคาทุน มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี.  

  (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 

 สกลุเงิน 31 มีนาคม            

2555 

31 ธนัวาคม 

2554 

31 มีนาคม            

2555 

31 ธนัวาคม         

2554 
  (พนั) (พนั)  (ตรวจสอบแลว้)
DET International Holding Limited เหรียญสหรัฐฯ 243,992 237,413 8,818,524 8,615,286 
Delta Energy Systems (Switzerland) AG ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 20,000 20,000 2,414,918 2,414,918 
บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั  บาท 190,000 60,000 190,000 60,000 

Delta Energy Systems (Singapore) Private Limited เหรียญสหรัฐฯ 250 250 7,596 7,596 

รวม    11,431,038 11,097,800 

หกั: ค่าเผื-อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    (2,196,004) (2,196,004) 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ    9,235,034 8,901,796 

 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2555 
และ 2554 

7. เงินลงทุนระยะยาวอื)น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราร้อยละ  

บริษทั ของการถือหุน้ งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 

2555 

31 ธนัวาคม 

2554 

31 มีนาคม            

2555 

31 ธนัวาคม         

2554 
 ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้) 
IP Fund One, L.P. 3.84 3.84 241,017 241,017 
(ถือหุน้โดย DET International Holding Limited)     

Delta Greentech (China) Company Limited 8.21 8.21 456,587 456,587 
(ถือหุน้โดย Delta Greentech SGP Pte. Ltd.)     

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื-น   697,604 697,604 
หกั: ค่าเผื-อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื-น   (177,938) (177,938) 
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนที-เป็นเงินตราต่างประเทศ   (105,223) (93,827) 

เงนิลงทุนระยะยาวอื)น - สุทธิ   414,443 425,839 
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8. ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 รายการเปลี-ยนแปลงของบญัชีที-ดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 
2555 สรุปไดด้งันี.  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 1 มกราคม 2555 4,726,530 2,845,284 
ซื.อเพิ-มระหวา่งงวด - ราคาทุน 343,778 205,272 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที-จาํหน่าย (1,645) (331) 
ค่าเสื-อมราคาสาํหรับงวด (200,608) (135,036) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 14,956 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 31 มนีาคม 2555 4,883,011 2,915,189 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื)น 

 รายการเปลี-ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื-นสาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 
2555 สรุปไดด้งันี.  

  (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

 
สิทธิบตัร 

ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ อื-นๆ รวม 

ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 1 มกราคม 2555 673,381 76,126 928 750,435 1,222 
เพิ-มขึ.นระหว่างงวด 30 3,586 - 3,616 - 
ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
ณ วนัที-ตดัจาํหน่าย - (572) (795) (1,367) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (12,685) (7,287) (44) (20,016) (256) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (17,953) 377 (1) (17,577) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 31 มีนาคม 2555 642,773 72,230 88 715,091 966 
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10. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2555 และ 2554 สรุปไดด้งันี.  

(หน่วย: พนับาท) 
 2555 2554 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด (9,038) (18,724) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ-มขึ.น (ลดลง) 8,079 (1,397) 
หนี. สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 318 2,857 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (505) (9,517) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที)แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (1,146) (26,781) 

11. เจ้าหนี(การค้าและเจ้าหนี(อื)น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2555 

31 ธนัวาคม   
2554 

31 มีนาคม  
2555 

31 ธนัวาคม   
2554 

  (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี.การคา้ - กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั  583,012 590,981 103,872 113,509 
เจา้หนี.การคา้ - กิจการที-ไม่เกี-ยวขอ้งกนั 4,332,420 4,369,206 3,357,798 3,403,151 
เงินทดรองจากกิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั  152,599 126,475 348,148 353,442 
เจา้หนี. อื-น 416,027 535,792 336,579 364,383 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,441,778 1,363,961 620,491 574,997 
เงินรับล่วงหนา้ 164,357 186,251 99,837 99,086 

รวมเจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื-น 7,090,193 7,172,666 4,866,725 4,908,568 
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12. หนี(สินหมุนเวยีนอื)น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2555 

31 ธนัวาคม   
2554 

31 มีนาคม  
2555 

31 ธนัวาคม   
2554 

  (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี.ตามสัญญาซื.อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ - 34,708 - 19,865 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที-จ่ายคา้งจ่าย 86,110 86,185 36,908 58,833 
ภาษีขายคา้งชาํระ 13,224 63,795 - - 
อื-น ๆ 68,050 61,838 14,484 12,554 

รวมหนี. สินหมุนเวียนอื-น 167,384 246,526 51,392 91,252 

13. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปลี-ยนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุด
วนัที- 31 มีนาคม 2555 สรุปไดด้งันี.  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2554 851,818 80,879 
บวก: รับรู้เพิ-มระหวา่งงวด 30,262 11,369 
หกั: ลดลงระหวา่งงวด (2,330) (1,796) 
หกั: กลบัรายการระหวา่งงวด (12,237) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4,031 - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 31 มีนาคม 2555 871,544 90,452 
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14. ประมาณการหนี(สิน 

 ยอดคงเหลือของประมาณการหนี. สินมีรายละเอียดดงัต่อไปนี.  
      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การปรับ การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั  
 โครงสร้างองคก์ร สินคา้ หนี. สินอื-น รวม สินคา้ รวม 
ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว) 19,706 204,582 257,110 481,398 16,576 16,576 
รับรู้เพิ-มระหว่างงวด - 315,360 28,139 343,499 - - 
ลดลงระหวา่งงวด - - (1,437) (1,437) - - 
กลบัรายการระหวา่งงวด (15,072) (324,148) (53,448) (392,668) (16,576) (16,576) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/       
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี-ยนที-ยงัไม่เกิดขึ.นจริง 9 1,061 5,704 6,774 - - 
ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 มีนาคม 2555 4,643 196,855 236,068 437,566 - - 

       
ประมาณการหนี. สินระยะสั.น 17,807 13,568 224,498 255,873 - - 
ประมาณการหนี. สินระยะยาว 1,899 191,014 32,612 225,525 16,576 16,576 
ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว) 19,706 204,582 257,110 481,398 16,576 16,576 

       
ประมาณการหนี. สินระยะสั.น 2,927 16,775 207,419 227,121 - - 
ประมาณการหนี. สินระยะยาว 1,716 180,080 28,649 210,445 - - 
ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 มีนาคม 2555 4,643 196,855 236,068 437,566 - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

15. เงินปันผล 

 เงินปันผลที-ประกาศจ่ายในปี 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงันี.  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

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

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2553 ที-ประชุมสามญัผูถื้อหุน้             
เมื-อวนัที- 1 เมษายน 2554  2,121 1.70 

16. กาํไรต่อหุ้น 

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

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั     
ถวัเฉลี-ยถ่วงนํ.าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขั(นพื(นฐาน       
   กาํไรส่วนที-เป็นของผูถื้อหุน้ของ

บริษทัฯ 
713,370 556,667 1,247,382 1,247,382 0.57 0.45 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั     
ถวัเฉลี-ยถ่วงนํ.าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขั(นพื(นฐาน       
   กาํไรส่วนที-เป็นของผูถื้อหุน้ของ

บริษทัฯ 
1,009,185 770,786 1,247,382 1,247,382 0.81 0.62 

 



 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 12

17. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการส่วนใหญ่ในส่วนงานเดียวคือ ธุรกิจการผลิต จดัจาํหน่ายและให้บริการเกี-ยวกบัผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์โดยมีส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทยและต่างประเทศ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที-              
31 มีนาคม 2555 และ 2554 เป็นดงันี.  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที- 31 มีนาคม 

       การตดับญัชี  
 ประเทศไทย เอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา ยโุรป รวม รายการระหวา่งกนั รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายไดจ้ากภายนอก 3,975 4,340 694 942 - - 2,522 2,056 1,530 1,717 8,721 9,055 - - 8,721 9,055 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,283 1,843 69 90 5 - 15 16 1,089 1,141 3,461 3,090 (3,461) (3,090) - - 

รายไดท้ั.งสิ.น 6,258 6,183 763 1,032 5 - 2,537 2,072 2,619 2,858 12,182 12,145 (3,461) (3,090) 8,721 9,055 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 931 679 30 31 - - (192) (12) (83) (112) 686 586   651 551 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที-ไม่ไดป้ันส่วน:                 
   รายไดอ้ื-น               62 40 
   ดอกเบี.ยรับ               46 27 
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม               - 8 
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน               (20) (16) 
   ค่าใชจ้่ายทางการเงิน               (25) (26) 
   ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล               (1) (27) 

กาํไรสาํหรับงวด - ส่วนที-เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ               713 557 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามที-กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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18. ภาระผูกพนัและหนี(สินที)อาจเกดิขึ(น 

18.1 ภาระผูกพนัเกี)ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าดําเนินงาน 

18.1.1 ณ วนัที- 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัที-สําคญัเกี-ยวกบัการก่อสร้าง
อาคารจาํนวนประมาณ 10 ลา้นบาท และการซื.อเครื-องจกัรและอุปกรณ์จาํนวนประมาณ 113 
ลา้นบาท และ 10 ลา้นรูปีอินเดีย  

18.1.2 ณ วนัที- 31 มีนาคม 2555 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัที-สําคญัเกี-ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน
จาํนวนประมาณ 1 ลา้นฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์4 ลา้นยโูร และ 178 ลา้นรูปีอินเดีย  

18.2 ภาระคํ(าประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ.าประกนัที-สาํคญัซึ- งเกี-ยวเนื-องกบัภาระผกูพนับางประการตามปกติ
ธุรกิจคงคา้งอยู ่ณ วนัที- 31 มีนาคม 2555 ดงัต่อไปนี.  

18.2.1 หนงัสือคํ.าประกนัที-ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงคา้งอยูป่ระมาณ 759 ลา้นบาท (รวม
หนงัสือคํ.าประกนัที-ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯให้แก่กรมสรรพากรจาํนวนประมาณ 
734 ลา้นบาท สําหรับการถูกประเมินภาษี ตามที-กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 18.3.1)  

18.2.2 หนังสือคํ. าประกนัที-ออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อยคงคา้งอยู่ประมาณ 133 ล้านรูปี
อินเดีย 1 ลา้นยโูร และ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

18.3 การถูกประเมินภาษี 

18.3.1 ในปี 2549 บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 
2540 ถึง 2543 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 740 ลา้นบาท (รวมเบี.ยปรับและเงินเพิ-ม) บริษทัฯ 
จึงไดย้ื-นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ในระหว่างปี 2554 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้ปรับลดจาํนวนเงินลงเหลือประมาณ 734 ล้านบาท 
(รวมเบี.ยปรับและเงินเพิ-ม) อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนับริษทัฯไดย้ื-นเรื-องต่อศาลภาษีอากรกลาง
ให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากร ทั.งนี. ที-ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทฯเชื-อว่าผลการประเมินดังกล่าวจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯอย่างเป็น
สาระสาํคญั บริษทัฯจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

18.3.2 บริษทัย่อยในต่างประเทศไดถู้กประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 2546 -  2554 เป็น
จาํนวนเงินประมาณ 105 ลา้นรูปีอินเดีย และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิต
สําหรับปี 2548 - 2552 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 99 ลา้นรูปีอินเดีย ปัจจุบนัอยู่ในระหว่าง
การยื-นอุทธรณ์ ทั.งนี. ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวเชื-อวา่จะไม่มีผลเสียหาย
อยา่งเป็นสาระสาํคญั บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าว 
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18.4 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัที- 31 มีนาคม 2555 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียมีคดีความที-ถูกฟ้องร้องจาํนวน 2 คดีรวมเป็น
จาํนวนเงินประมาณ 7 ลา้นรูปีอินเดีย ซึ- งในปัจจุบนัคดียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล อยา่งไร
ก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าว เชื-อวา่จะไม่มีหนี. สินที-เป็นสาระสําคญัเกิดขึ.น
จากผลของคดีดงักล่าว ดงันั.นจึงไม่มีการบนัทึกสาํรองสาํหรับหนี. สินที-อาจจะเกิดขึ.นไวใ้นบญัชี 

19. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 ณ วนัที- 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี. สินทางการเงินที-
สาํคญัที-เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงันี.  

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์                    
ทางการเงิน 

หนี. สิน                      
ทางการเงิน 

อตัราแลกเปลี-ยนเฉลี-ย            
ณ วนัที- 31 มีนาคม 2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐฯ 121 102 30.8431 
ยโูร 26 6 41.1741 
โครูนาสาธารณรัฐเช็ก 30 - 1.6584 
เยน 46 126 0.3755 
รูเบิลรัสเซีย 27 1 1.0464 
ซลอตีโปแลนด์ 10 1 9.8686 
โครนาสวเีดน 7 - 4.6480 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ตราสารอนุพนัธ์ที-บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าเหมาะสมเป็น
เครื-องมือในการบริหารความเสี-ยงจากอตัราแลกเปลี-ยน รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื-อบริหาร
ความเสี-ยงจากอตัราแลกเปลี-ยนที-ยงัมีผลบงัคบั ณ วนัที- 31 มีนาคม 2555 มีดงัต่อไปนี.  

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี-ยนตามสญัญา ครบกาํหนดสญัญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 91 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30.34000 - 32.02600 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - มิถุนายน 2555 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.91020 - 0.92500 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
เมษายน 2555 

   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1.79000 - 1.82200 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2555 
   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 2 ลา้นยโูร 1.31410 - 1.34430 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร เมษายน 2555 
   ยโูรต่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 7 ลา้นยโูร 1.20460 - 1.21000 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนดต์่อยโูร เมษายน 2555 
   ซลอตีโปแลนดต์่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 8 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 3.42350 - 3.47150 ซลอตีโปแลนดต์่อ           

 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์
เมษายน 2555 

   ยโูรต่อโครนาสวีเดน 2 ลา้นยโูร 8.90500 โครนาสวีเดนต่อยโูร เมษายน 2555 
สัญญาซื(อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูเบิลรัสเซีย 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 29.38940 - 29.78150 รูเบิลรัสเซียต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2555 
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 49.97000 - 51.82830 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - พฤษภาคม 2555 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี. ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื-อวนัที- 11 พฤษภาคม 
2555 


