
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2543 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท เดลตา  อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือน
และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2543 และ 2542 งบกําไรสะสมรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2543 และ 
2542 ของบริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทาน    
งบการเงินเฉพาะของบริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหาร
ของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน    
ผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการ
สอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวา
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบ
การเงินที่สอบทานได 

 
ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม  

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ของบริษัท เดลตา   

อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท เดลตา         
อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงาน
ไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2543  งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 ที่แสดง 
เปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบ และเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจา   
มิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานนั้น 

 
 
 
 
 โสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 
  
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ  : 28 กรกฎาคม 2543 



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

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2543 31 ธันวาคม 2542 30 มิถุนายน 2543 31 ธันวาคม 2542
(ยังไมไดตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

       สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 3,746,247,803 3,132,228,991 3,516,832,698 2,918,391,789
     เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด-เผื่อขาย 3 820,222,324 69,217,555 - -
     ลูกหน้ีการคา
        บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 402,684,467 463,416,621 1,868,876,700 463,416,621
        บริษัทอื่น 5,725,029,853 6,849,477,304 4,819,852,637 6,848,693,021
     หัก : คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (83,882,294) (60,047,996) (83,832,337) (60,000,000)
     ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 4 6,043,832,026 7,252,845,929 6,604,897,000 7,252,109,642
     เงินทดรองแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 27,048,024 - 27,048,024 -
     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2,494,091,210 1,887,079,366 1,971,560,449 1,886,935,641
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
          ลูกหน้ีจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - 129,165,243 - 129,165,243
          ภาษีซื้อรอเรียกคืน 109,003,494 74,217,957 80,445,640 45,694,629
          อื่น ๆ 53,977,856 65,611,090 49,375,517 44,560,163
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 13,294,422,737 12,610,366,131 12,250,159,328 12,276,857,107

เงินลงทุน
     หนวยลงทุน 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
     บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 5 431,934,170 543,439,654 1,322,323,621 1,250,965,686
     บริษัทอื่น 6 92,298,413 270,924,150 - 760,000

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 2,447,430,005 2,380,972,514 2,426,070,242 2,369,643,622

อาคารและทรัพยสินรอการขาย 281,795,839 281,842,298 - -

คาความนิยมในการรวมกิจการ 10,952,813 11,248,835 - -

สินทรัพยอื่น
     เงินมัดจํา 2,713,318 2,659,204 2,713,318 2,659,204

รวมสินทรัพย 16,681,547,295 16,221,452,786 16,121,266,509 16,020,885,619

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2543 31 ธันวาคม 2542 30 มิถุนายน 2543 31 ธันวาคม 2542
(ยังไมไดตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

      หน้ีสินและสวนของผูถือหุน  
หน้ีสินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 59,784,752 502,281,882 - 502,281,882
     เจาหน้ีการคา
        บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 107,543,351 207,352,761 107,543,351 207,352,761
        บริษัทอื่น 4,500,509,127 4,235,460,635 4,499,567,547 4,234,664,022

4,608,052,478 4,442,813,396 4,607,110,898 4,442,016,783
     เงินทดรองจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 298,449,362 314,776,713 307,302,065 333,205,945
     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
        คาใชจายคางจาย 196,657,319 340,175,055 174,738,401 317,848,257
        เงินรับลวงหนา 170,368,319 170,161,747 170,368,319 170,161,747
        อื่น ๆ 95,921,702 87,540,888 76,378,203 88,442,246
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 5,429,233,932 5,857,749,681 5,335,897,886 5,853,956,860
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน 7
        ทุนจดทะเบียน
          หุนสามัญ 120 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000
        ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
          หุนสามัญ 103.95 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
             (2542 : หุนสามัญ 94.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 1,039,500,000 945,000,000 1,039,500,000 945,000,000
     สวนเกินทุน
        สวนเกินมูลคาหุน 1,491,912,500 1,491,912,500 1,491,912,500 1,491,912,500
     กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย
        ในความตองการของตลาด 245,430,239 1,537,471 - -
     กําไรสะสม
        จัดสรรแลว
           สํารองตามกฎหมาย 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
        ยังไมไดจัดสรร 8,133,956,123 7,610,016,259 8,133,956,123 7,610,016,259
     สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 37,867,568 (33,416,688) - -
     สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 11,068,666,430 10,135,049,542 10,785,368,623 10,166,928,759
     สวนของผูถือหุนสวนนอย 183,646,933 228,653,563 - -
รวมสวนของผูถือหุน 11,252,313,363 10,363,703,105 10,785,368,623 10,166,928,759
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 16,681,547,295 16,221,452,786 16,121,266,509 16,020,885,619

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว)

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2543 2542 2543 2542

     รายได
        รายไดจากการขาย 6,250,008,329 4,909,156,532 5,910,602,459 4,909,156,401
        สวนแบงกําไรจากบริษัทยอยและบริษัทรวม - - 88,497,400 -
        รายไดอื่น
           ดอกเบ้ียรับ 50,388,567 50,266,479 48,864,125 46,540,504
           กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 224,813,159 - 226,731,113 -
           กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 87,849,780 - - -
           อื่น ๆ 105,918,172 77,518,895 81,222,691 103,773,421
     รวมรายได 6,718,978,007 5,036,941,906 6,355,917,788 5,059,470,326
     คาใชจาย
        ตนทุนขาย 5,341,850,287 4,167,746,206 5,024,270,947 4,167,044,171
        คาใชจายในการขายและการบริหาร 451,819,939 325,561,763 419,203,352 349,024,063
        คาตอบแทนกรรมการ 106,000 84,000 106,000 84,000
        ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 43,041,021 - 43,078,073
        ดอกเบ้ียจาย 491,857 5,849,174 65 5,819,384
        สวนแบงผลขาดทุนจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 12,190,279 56,292,162 - 55,722,512
        คาความนิยมตัดจําหนาย 155,727 299,026 - -
     รวมคาใชจาย 5,806,614,089 4,598,873,352 5,443,580,364 4,620,772,203
     กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 912,363,918 438,068,554 912,337,424 438,698,123
     สวนของผูถือหุนสวนนอย (26,494) 629,569 - -
     กําไรสุทธิสําหรับงวด 912,337,424 438,698,123 912,337,424 438,698,123

     กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 8
        กําไรสุทธิ 8.79 4.40 8.79 4.40

        จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 103,794,231 99,743,044 103,794,231 99,743,044

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว)

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2543 2542 2543 2542

     รายได
        รายไดจากการขาย 11,272,089,496 9,532,924,772 11,803,266,184 9,532,847,264
        รายไดอื่น
           ดอกเบ้ียรับ 111,945,899 62,689,240 109,793,321 55,258,715
           กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 338,130,448 205,448,608 340,559,548 205,448,608
           กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 87,849,780 - - -
           อื่น ๆ 223,021,783 102,968,879 174,060,112 117,780,426
     รวมรายได 12,033,037,406 9,904,031,499 12,427,679,165 9,911,335,013
     คาใชจาย
        ตนทุนขาย 9,638,301,582 8,059,912,885 10,120,917,663 8,059,786,669
        คาใชจายในการขายและการบริหาร 884,399,025 608,623,759 826,481,318 618,637,720
        คาตอบแทนกรรมการ 213,000 88,000 213,000 88,000
        ดอกเบ้ียจาย 1,116,682 10,938,725 624,890 10,898,286
        สวนแบงผลขาดทุนจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 39,745,620 75,686,851 10,502,430 73,916,852
        คาความนิยมตัดจําหนาย 307,382 299,026 - -
     รวมคาใชจาย 10,564,083,291 8,755,549,246 10,958,739,301 8,763,327,527
     กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,468,954,115 1,148,482,253 1,468,939,864 1,148,007,486
     สวนของผูถือหุนสวนนอย (14,251) (474,767) - -
     กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,468,939,864 1,148,007,486 1,468,939,864 1,148,007,486

     กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 8
        กําไรสุทธิ 14.15 11.56 14.15 11.56

        จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 103,777,615 99,284,071 103,777,615 99,284,071

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว)

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2543 2542 2543 2542

กําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรร
     ยอดยกมาจากงวดกอน 7,610,016,259 5,371,794,767 7,610,016,259 5,371,794,767
     โอนไปเปนสํารองตามกฎหมาย - (30,000,000) - (30,000,000)
     เงินปนผลจาย (945,000,000) (495,000,000) (945,000,000) (495,000,000)
     กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,468,939,864 1,148,007,486 1,468,939,864 1,148,007,486
     รวมกําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรร 8,133,956,123 5,994,802,253 8,133,956,123 5,994,802,253
กําไรสะสมสวนท่ีไดจัดสรรแลว
     สํารองตามกฎหมาย 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
     รวมกําไรสะสมสวนท่ีไดจัดสรรแลว 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
รวมกําไรสะสม 8,253,956,123 6,114,802,253 8,253,956,123 6,114,802,253

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว)

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2543 2542 2543 2542

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิ 1,468,939,864 1,148,007,486 1,468,939,864 1,148,007,486
     ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-
        คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 152,703,736 109,946,420 148,484,721 99,849,173
        คาตัดจําหนายสวนตางจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 3,134,625 - 3,134,625 -
        คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 23,834,298 11,988,036 23,832,337 15,538,278
        สํารองเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา (25,194,288) - (25,194,288) -
        คาเผื่อการลดลงของราคาเงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 760,000 - 760,000 -
        กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน (87,849,780) - - -
        ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน 146,910 - - -
        ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 7,114,280 2,070,226 7,161,700 2,070,226
        ขาดทุนจากการเลิกดําเนินงานของบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - - 889,049 -
        หุนปนผลรับจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (946,460) - - -
        สวนแบงผลขาดทุนจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 39,745,620 75,686,851 10,502,430 73,916,852
        คาความนิยมตัดจําหนาย 307,382 299,026 - -
        กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน (436,930,253) (106,734,635) (436,930,253) (106,734,635)
        สวนของผูถือหุนสวนนอย 14,632 (24,159,514) - -
        กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
           และหน้ีสินดําเนินงาน 1,145,780,566 1,217,103,896 1,201,580,185 1,232,647,380
        สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)
           ลูกหน้ีการคา 1,501,309,973 (169,597,032) 939,510,673 (173,126,928)
           เงินทดรองแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (27,048,024) - (27,048,024) -
           สินคาคงเหลือ (581,817,556) 60,050,545 (59,430,520) 60,466,053
           ลูกหน้ีจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 129,165,243 - 129,165,243 -
           ภาษีซื้อรอเรียกคืน (34,785,537) 27,297,288 (34,751,011) 27,324,118
           สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 11,633,234 (4,481,370) (4,815,354) 12,156,944
           เงินมัดจํา (54,114) (720,454) (54,114) (720,454)
        หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
           เจาหน้ีการคา 114,977,055 616,728,214 114,832,088 697,244,952
           เงินทดรองจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (16,327,351) - (25,903,880) -
           คาใชจายคางจาย (143,517,736) 42,280,564 (143,109,856) 42,280,564
           เงินรับลวงหนา 206,572 (123,497,929) 206,572 (123,497,929)
           หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 5,246,189 (11,506,703) (15,198,668) (23,615,630)
              เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,104,768,514 1,653,657,019 2,074,983,334 1,751,159,070

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว)

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2543 2542 2543 2542

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
     เงินฝากท่ีนําไปวางเปนประกันเพิ่มข้ึน (78,551,800) - (78,551,800) -
     เงินสดใชไปในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - (11,843,885) - -
     เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดเพิ่มข้ึน (7,906,398) - - -
     เงินลงทุนในบัตรเงินฝากเพิ่มข้ึน - (47,586,144) - (38,424,261)
     เงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินลดลง - - - 150,000,000
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมเพิ่มข้ึน (78,341,600) (259,373,330) (95,138,450) (322,862,213)
     เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มข้ึน (58,756,200) (3,451,111) - -
     เงินลงทุนในหนวยลงทุนเพิ่มข้ึน - (120,000,000) - (120,000,000)
     ซื้อสินทรัพยถาวร (267,109,686) (447,914,184) (252,709,370) (281,513,655)
     เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 41,260,113 325,546 40,636,329 325,546
     เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน 13,584,018 - - -
     เงินรับจากการเลิกดําเนินงานของบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - - 12,389,036 -
     เงินลงทุนอื่นลดลง - 197,586,144 - -
     สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศเพิ่มข้ึน 41,219,214 2,642,312 - -
        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (394,602,339) (689,614,652) (373,374,255) (612,474,583)
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินกูยืมจากสถาบันการเงินลดลง (442,497,130) (143,825,599) (502,281,882) (144,086,854)
     สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลงจากการเลิกดําเนินงานของบริษัทยอย (52,763,945) - - -
     เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 94,500,000 720,000,000 94,500,000 720,000,000
     เงินปนผลจาย (945,000,000) (495,000,000) (945,000,000) (495,000,000)
        เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (1,345,761,075) 81,174,401 (1,352,781,882) 80,913,146
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 364,405,100 1,045,216,768 348,827,197 1,219,597,633
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 3,132,228,991 1,601,221,321 2,918,391,789 1,147,409,858
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 11) 3,496,634,091 2,646,438,089 3,267,218,986 2,367,007,491

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :-
     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ :
        ดอกเบ้ียจาย 1,717,929 11,137,000 1,224,240 11,096,561
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 154,181 3,521,650 154,181 3,521,650

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว)

บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2543 2542 2543 2542

ทุนเรือนหุน
     หุนสามัญ
        ยอดตนงวด 945,000,000 900,000,000 945,000,000 900,000,000
        เพิ่มระหวางงวด 94,500,000 45,000,000 94,500,000 45,000,000
        ยอดปลายงวด 1,039,500,000 945,000,000 1,039,500,000 945,000,000
สวนเกินทุน
     สวนเกินมูลคาหุน
        ยอดตนงวด 1,491,912,500 816,912,500 1,491,912,500 816,912,500
        เพิ่มระหวางงวด - 675,000,000 - 675,000,000
        ยอดปลายงวด 1,491,912,500 1,491,912,500 1,491,912,500 1,491,912,500
กําไรสะสม
     จัดสรรแลว
        สํารองตามกฎหมาย
           ยอดตนงวด 120,000,000 90,000,000 120,000,000 90,000,000
           เพิ่มระหวางงวด - 30,000,000 - 30,000,000
           ยอดปลายงวด 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
     ยังไมไดจัดสรร
           ยอดตนงวด 7,610,016,259 5,371,794,767 7,610,016,259 5,371,794,767
           เพิ่มระหวางงวด 1,468,939,864 1,148,007,486 1,468,939,864 1,148,007,486
           ลดระหวางงวด (945,000,000) (525,000,000) (945,000,000) (525,000,000)
           ยอดปลายงวด 8,133,956,123 5,994,802,253 8,133,956,123 5,994,802,253
กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย
   ในความตองการของตลาด
           ยอดตนงวด 1,537,471 - - -
           เพิ่มระหวางงวด 243,892,768 - - -
           ยอดปลายงวด 245,430,239 - - -
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
           ยอดตนงวด (33,416,688) (49,081,008) - -
           เพิ่มระหวางงวด 71,284,256 2,642,312 - -
           ยอดปลายงวด 37,867,568 (46,438,696) - -
สวนของผูถือหุนสวนนอย
           ยอดตนงวด 228,653,563 257,590,787 - -
           ลดระหวางงวด (45,006,630) (24,159,514) - -
           ยอดปลายงวด 183,646,933 233,431,273 - -
รวมสวนของผูถือหุน 11,252,313,363 8,738,707,330 10,785,368,623 8,551,714,753

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

 -  1  -

(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 

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

 
หมายเหตุ  1   - ขอมูลทั่วไป 
 
  1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง     
งบการเงินระหวางกาล โดยเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็
ตามไดมีการขยายการแสดงรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม      
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม     
เชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 
  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงิน

ประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอ   
ซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาล
นี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

     
1.2 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการ

คํานวณเชนเดียวกับที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2542 



 

 -  2  -

(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 

1.3 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

กําไรตอหุนที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเปนกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานซ่ึง
คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียก
ชําระแลวในระหวางงวด 

 
ไมมีการแสดงกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากบริษัทฯไมมีหุนสามัญ

เทียบเทา 
 

  1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

  งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับ           
งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 โดยมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการถือหุน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

 
   รายไดของ กําไร(ขาดทุน)สุทธิของ 
  มูลคาสินทรัพย บริษัทยอยท่ีรวมอยู บริษัทยอยที่รวมอยูใน 
 อัตรารอยละของ ของบริษัทยอยที่รวมอยู ในงบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนรวม 
 การถือหุนโดยบริษัทฯ ในงบดุลรวม ณ วันที่ สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดหกเดือน 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 2543 2542 2543 2542 2543 2542 2543 2542 
 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนเพิ่มเติม         
บริษัท ดีอีที โลจิสติค (ยูเอสเอ) คอรปอเรชั่น          
   จํากัด (ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที          
   อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด) 100 - 9.38 - 17.26 - 1.80 - 
บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนลดลง         
บริษัท เดลตา วีดีโอคอม จํากัด (อยูภายใต         
   การควบคุมของบริษัทฯ) - 19 - 0.38 - 0.01 - (0.27) 



 

 -  3  -

(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 

    ในวันที่ 19 ตุลาคม 2542 คณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหจัดตั้งบริษัท  
ดีอีที โลจิสติค (ยูเอสเอ) คอรปอเรชั่น จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ บริษัทดังกลาวไดจัดตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2543 และถือหุนท้ังหมดโดย
บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทฯ 

 

   ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือบริษัท เดลตา           
วีดีโอคอม จํากัด ไดมีมติพิเศษเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2542 อนุมัติใหเลิกบริษัทยอย
และไดมีการชําระบัญชีโดยชําระคืนทุนใหกับบริษัทฯในเดือนมกราคม 2543 

 

หมายเหตุ  2  - เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543 บริษัทฯมียอดเงินฝากออมทรัพยกับธนาคาร             
ตางประเทศแหงหนึ่งจํานวน 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไดนําไปวางเปนประกันเงินกูยืม
ระยะสั้นของบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯสามารถถอนเงินฝากในบัญชีดังกลาวไดเมื่อ
บริษัทยอยชําระคืนเงินกูแลว ซ่ึงเงินกูยืมดังกลาวจะถึงกําหนดชําระในเดือนสิงหาคม 

 

หมายเหตุ  3  - เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด - เผ่ือขาย 
 

 30 มิถุนายน 2543 31 ธันวาคม 2542 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
 บาท บาท บาท บาท 

หลักทรัพยเผ่ือขาย     
ก)  เฟลกซโทรนิคส 499,064,970 775,232,179 - - 
ข)  อื่น ๆ 75,930,301 45,193,330 68,023,903 69,561,374 
รวม 574,995,271 820,425,509 68,023,903 69,561,374 
บวก : กําไรที่ยังไมเกิดจากเงินลงทุน     

ในหลักทรัพย 245,430,238  1,537,471  
หัก : สวนปรับปรุงจากการแปลงคา     

เงินลงทุนท่ีเปนเงินตราตาง     
ประเทศ (203,185)  (343,819)  

หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 820,222,324  69,217,555  



 

 -  4  -

(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 
  การลงทุนในหลักทรัพย ก) เกิดขึ้นในระหวางไตรมาสปจจุบันจากการที่บริษัท

ยอยแหงหนึ่งของบริษัทฯไดทําการแลกหุนของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 3 แหง 
คือ บริษัท พาโล อัลโต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท พาโล อัลโต พลาสติก 
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท พาโล อัลโต โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
กับหุนของบริษัท เฟลกซโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ วัตถุประสงคของบริษัทฯในการถือหุนดังกลาวเพ่ือเปน
เงินลงทุนชั่วคราวประเภทหลักทรัพยเผ่ือขาย 

 
หมายเหตุ  4  - ลูกหนี้การคา 
 
  ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2543 และ 31 ธันวาคม 2542 แยกตามอายุหนี้ที่

คางชําระไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 30 มิถุนายน 2543 31 ธันวาคม 2542 30 มิถุนายน 2543 31 ธันวาคม 2542 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 4,965,032,243 5,138,095,180 5,556,829,170 5,137,972,266 
คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 904,999,021 1,984,455,708 874,267,068 1,983,842,335 
3 - 6 เดือน 133,669,086 147,876,487 133,619,129 147,828,491 
6 - 12 เดือน 101,583,707 40,180,180 101,583,707 40,180,180 
เกิน 12 เดือนข้ึนไป 22,430,263 2,286,370 22,430,263 2,286,370 

รวม 6,127,714,320 7,312,893,925 6,688,729,337 7,312,109,642 
หัก : คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (83,882,294) (60,047,996) (83,832,337) (60,000,000) 
ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 6,043,832,026   7,252,845,929 6,604,897,000 7,252,109,642 



 

 -  5  -

(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 
  ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวเพียงพอใน

สถานการณปจจุบัน 
 
หมายเหตุ  5  - เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
 
  ยอดเงินลงทุนประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯดังตอไปนี้ :- 
 

 ทุนจดทะเบียนออกจําหนาย  อัตราสวนการถือ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 และเรียกชําระแลว  หุนของบริษัทฯ  ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 
 2543 2542  2543 2542  มิถุนายน 2543 ธันวาคม 2542 มิถุนายน 2543 ธันวาคม 2542 
 บาท บาท  รอยละ รอยละ   (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
       บาท บาท บาท บาท 

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

กันยายน 2542)         - (971,914) 
         - 13,278,086 
บริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด           
-  ราคาทุน 1,471,509,658 1,376,371,207  100 100  - - 1,471,509,658 1,376,371,208 
-  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่ 30            

มิถุนายน และ 31 ธันวาคม)         (149,186,037) (138,683,608) 
                .          .          .          . 1,322,323,621 1,237,687,600 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย                -          .          -          . 1,322,323,621 1,250,965,686 
บริษัทรวม           
บริษัท ฮัวดา โฮลดิ้ง จํากัด (ถือหุนโดยบริษัท           
ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด)           

   -  ราคาทุน 551,136,000 551,136,000  45 49  248,011,200 270,056,640 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่ 30            

มิถุนายน และ 31 ธันวาคม)       (109,740,913) (115,169,049)   
       138,270,287 154,887,591   
บริษัท เดลตา กรีน (เทียนจิน) อินดัสตรีส            

จํากัด  (ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที อินเตอร           
เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด)           

   -  ราคาทุน 578,558,440 421,875,240  50 50  289,279,220 210,937,620 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่ 30            

มิถุนายน และ 31 ธันวาคม)       (22,657,402) (14,124,759)   
       266,621,818 196,812,861   



 

 -  6  -

(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 

 ทุนจดทะเบียนออกจําหนาย  อัตราสวนการถือ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 และเรียกชําระแลว  หุนของบริษัทฯ  ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 
 2543 2542  2543 2542  มิถุนายน 2543 ธันวาคม 2542 มิถุนายน 2543 ธันวาคม 2542 
 บาท บาท  รอยละ รอยละ   (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
       บาท บาท บาท บาท 

บริษัท  เดลตา  คอมโพเนนท  อินเตอร              
เนชั่นแนล  จํากัด  (ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที           
อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด)           
   -  ราคาทุน 37,672,800 37,672,800  50 50  18,836,400 18,836,400 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่ 30            

มิถุนายน และ 31 ธันวาคม)       (7,668,594) (4,414,609)   
       11,167,806 14,421,791   
บริษัท  พาโล อัลโต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ           
ไทย) จํากัด  (ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที อินเตอร           
เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด)*           
   -  ราคาทุน - 320,000,000  - 20  - 63,679,223 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่ 30            

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

บริษัท  พาโล อัลโต พลาสติก (ประเทศไทย)           
จํากัด (ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที อินเตอร           
เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด)*           
   -  ราคาทุน - 450,000,000  - 27  - 122,785,545 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันที่ 30            

มิถุนายน และ 31 ธันวาคม)       - (6,124,405)   
       - 116,661,140   
สวนปรับปรุงจากการแปลงคาเงินลงทุนที่เปน          
   เงินตราตางประเทศ         15,874,259     4,543,239          -          .          -          . 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม       431,934,170 543,439,654          -          .          -          . 
           
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน       431,934,170 543,439,654 1,322,323,621 1,250,965,686 
*บริษัทฯไดทําการแลกหุนของเงินลงทุนกับหุนของบริษัท เฟลกซโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อถือเปนเงินลงทุนชั่วคราวประเภทหลักทรัพยเผ่ือขาย 
 
 5.1 สวนแบงผลขาดทุนจากบริษัทรวมคํานวณขึ้นจากงบการเงินที่ไดจัดทําขึ้นโดยฝาย

บริหารของบริษัทเหลานั้นซ่ึงยังไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชี 
 
 5.2 บริษัทยอยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุนผานบริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

จํากัด ไดแกบริษัท นิวตัน พาวเวอร จํากัด บริษัท เดลคอม จํากัด และบริษัท ดีอีที 
โลจิสติค (ยูเอสเอ) คอรปอเรชั่น จํากัด 



 

 -  7  -

(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 
 5.3 ในระหวางไตรมาสปจจุบัน บริษัทยอยคือบริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

จํากัด ไดขายเงินลงทุนบางสวนในบริษัทรวมแหงหนึ่งคือบริษัท ฮัวดา โฮลดิ้ง 
จํากัด ทําให   สัดสวนการลงทุนเปลี่ยนจากรอยละ 49 เปนรอยละ 45 

 
หมายเหตุ  6  - เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 
 
  ยอดเงินลงทุนประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ :- 
 

 อัตราสวนการถือหุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31 
 2543 2542 มิถุนายน 2543 ธันวาคม 2542 มิถุนายน 2543 ธันวาคม 2542 
    (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)
 รอยละ รอยละ บาท บาท บาท บาท 
       

บริษัท ดาฟา คอมโพเนนท จํากัด 19 19 - 760,000 - 760,000 
บริษัท ซินเทค จํากัด (ถือหุน          
โดยบริษัท ดีอีที อินเตอร       
เนชั่นแนล โฮลด้ิง  จํากัด) 0.83 0.83 29,060,545 28,114,145 - - 

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

บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส       
คอมโพเนนท (ประเทศไทย)       
จํากัด (ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที       
อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง       
จํากัด) 10 10 2,491,654     2,491,387        -           .        -           . 



 

 -  8  -

(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 

 อัตราสวนการถือหุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31 
 2543 2542 มิถุนายน 2543 ธันวาคม 2542 มิถุนายน 2543 ธันวาคม 2542 
    (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)
 รอยละ รอยละ บาท บาท บาท บาท 

หางหุนสวนจํากัด ไอพี ฟนด วัน       
(ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที อินเตอร-      

      เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด) 3.8 - 58,756,200        -           .        -           .        -           . 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคา       
  เงินลงทุนที่เปนเงินตรา       
  ตางประเทศ     1,990,014     5,532,163        -           .        -           . 
รวมเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน   92,298,413 270,924,150        -           .        760,000 

 *บริษัทฯไดทําการแลกหุนของเงินลงทุนกับหุนของบริษัท เฟลกซโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพ่ือถือเปน       
เงินลงทุนช่ัวคราวประเภทหลักทรัพยเผื่อขาย 

 
  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให

บริษัทยอยแหงหนึ่งรวมลงทุนในหางหุนสวนจํากัด ไอพี ฟนด วัน เปนจํานวนเงิน 1.5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 3.8 วัตถุประสงคของการลงทุน         
ดังกลาวเพ่ือใหหางหุนสวนจํากัด ไอพี ฟนด วัน ไปลงทุนในกิจการดานเทคโนโลยีและ
การบริการทางดานอินเตอรเน็ตในภาคพื้นอเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟค 

 
หมายเหตุ  7  - ทุนเรือนหุน 
 
  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2543 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให :- 
 
  1. เพ่ิมทุนออกจําหนายของบริษัทฯเปน 1,039,500,000 บาท (หุนสามัญ 

103,950,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยจัดสรรหุนใหม 9,450,000 หุน ในอัตราสวน
ของผูถือหุนเดิม 10 หุนตอหุนใหม 1 หุน ในราคาจองซื้อหุนละ 10 บาท โดยไดเรียกชําระ
คาหุนแลว และสําหรับหุนที่คงเหลือจากการจัดสรรจํานวน 73,946 หุน ไดจัดสรรใหกับ
บริษัท เดลตรอน โฮลดิ้ง จํากัด บริษัทฯไดนําหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวไป           
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2543 



 

 -  9  -

(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 
  2. ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญจํานวน 4,032,000 หนวย และจัดสรร

ใหแกกรรมการที่เปนพนักงานและพนักงานของบริษัทฯ โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 4,032,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิจองซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุนสามัญดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญ 
1 หุน ในราคาการใชสิทธิ 10 บาท การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเปนการจัดสรรครั้งเดียว 
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป และไดนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2543 

 
หมายเหตุ  8  - กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 
  ในระหวางไตรมาสปจจุบัน เนื่องจากมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามที่กลาวไวใน 

หมายเหตุ 7 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2542 จึงไดถูกคํานวณขึ้นใหมโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกและเรียกชําระในระหวางงวดคูณดวยอัตราปรับจํานวน
หุนซึ่งคํานวณจากมูลคายุติธรรมของหุนสามัญกอนและหลังการใชสิทธิ 

 
หมายเหตุ  9  - รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
 9.1 ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันใน

ตางประเทศ (เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน) ซึ่ง  
เกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณเพ่ือการผลิต และการขายสินคาสําเร็จรูป
ที่ผลิตได รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑตามสัญญาระหวาง 
บริษัทฯและบริษัทเหลานั้น และเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ :- 
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(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 2543 2542 2543 2542 นโยบายการ 
 บาท บาท บาท บาท กําหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 1,333,973,176 - ตามราคาตลาด 
คานายหนา - - 20,038,535 39,800,583 ตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา 415,032,135 75,725,616 415,032,135 75,725,616 ตามราคาตลาด 
ซื้อวัตถุดิบ 125,573,770 108,875,279 125,573,770 108,797,944 ตามใบแจงหน้ี 
ซื้อสินทรัพยถาวร 13,590,063 288,275 13,590,063 288,275 ตามใบแจงหน้ี 
คานายหนา 74,265,046 53,667,473 50,752,004 53,667,473 ตามสัญญา 
คาท่ีปรึกษาทางเทคนิค 29,513,985 66,951,881 29,513,985 66,951,881 ตามสัญญา 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 2543 2542 2543 2542 นโยบายการ 
 บาท บาท บาท บาท กําหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 2,607,475,452 - ตามราคาตลาด 
คานายหนา - - 33,806,823 88,408,618 ตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา 772,426,199 588,990,609 772,426,199 588,990,609 ตามราคาตลาด 
ซื้อวัตถุดิบ 166,645,984 226,035,770 166,645,984 225,958,435 ตามใบแจงหน้ี 
ซื้อสินทรัพยถาวร 24,907,936 846,883 24,907,936 846,883 ตามใบแจงหน้ี 
คานายหนา 150,114,239 92,080,989 103,695,124 92,080,989 ตามสัญญา 
คาท่ีปรึกษาทางเทคนิค 59,499,776 88,821,975 59,499,776 88,821,975 ตามสัญญา 

 
  ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบดุล  
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(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 
 9.2 บริษัทฯมีสัญญาที่ทํากับบริษัทยอยแหงหนึ่งและบริษัทที่เกี่ยวของกันหลายแหง 

ในการรับบริการดานการขาย การตลาด การบริหาร การบริการหลังการขาย การ
รับเทคโนโลยี การซื้อวัตถุดิบ และการขายสินคา โดยไมมีการกําหนดอายุสัญญา
แตสามารถบอกเลิกได บริษัทฯจะตองจายคาธรรมเนียมและคานายหนาใหแก
บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันในอัตรารอยละ 0.25 ถึง 10 ของรายไดจากการ
ขาย 

 
หมายเหตุ  10  - ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 
 
 10.1 ภาระผูกพันจากการบริหารความเสี่ยง 
 
  บริษัทฯมีการทําสัญญาซ้ือสิทธิที่จะขายเงินตราตางประเทศในอนาคต ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2543 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะขายเงินเหรียญสหรัฐฯจํานวน 
18.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดวยอัตราแลกเปลี่ยนขายระหวาง 39.26 บาทถึง 40.0 
บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2542 : 23.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนขายระหวาง 39.06 บาทถึง 40.07 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 

 
 10.2     ภาระผูกพันจากการลงทุนในสินทรัพยถาวร 
 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือ       

เครื่องจักรและอุปกรณจํานวนประมาณ 122 ลานบาท (31 ธันวาคม 2542 : จํานวน
ประมาณ 50 ลานบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 
 10.3 หนังสือคํ้าประกันธนาคาร 
 
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543 มีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม

บริษัทฯซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันบางประการตามปกติธุรกิจคงคางอยูประมาณ 
24.6 ลานบาท และ 0.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2542 : 16 ลานบาท และ 
0.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 10.4 สินทรัพย/หนี้สินสุทธิที่เปนเงินตราตางประเทศที่ไมไดรับการปองกันความเสี่ยง 
 
  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2543 บริษัทฯมีหนี้สิน (สินทรัพย) ที่เปนเงินตรา 

ตางประเทศสุทธิที่ไมไดรับการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งสามารถ
สรุปไดดังนี้ :- 

 
สกุลเงิน งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

เหรียญสหรัฐฯ (132,143,538) 
เหรียญไตหวัน (16,383,530) 
เหรียญสิงคโปร 99,526 
เหรียญฮองกง 36,960 
เยน 56,196,087 
ยูโร 15,419 
ฟรังกสวิสเซอรแลนด 10,776 

 
หมายเหตุ  11  - งบกระแสเงินสด 
 
  เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน

สดหมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งถึงกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 
3 เดือน และปราศจากภาระผูกพัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่แสดงอยูในงบกระแสเงินสด

ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ :- 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
 2543 2542 2543 2542 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,746,247,803 2,681,302,664 3,516,832,698 2,401,872,066 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (171,272,212)     (34,864,575) (171,272,212)     (34,864,575) 
 3,574,975,591 2,646,438,089 3,345,560,486 2,367,007,491 
หัก : เงินฝากที่นําไปวางเปนประกัน (78,341,500)            -           . (78,341,500)            -           . 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,496,634,091 2,646,438,089 3,267,218,986 2,367,007,491 

 
หมายเหตุ 12  - เงินปนผล 
 
  ตามมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2543 ไดอนุมัติใหมีการ

จายเงินปนผลสําหรับป 2542 ในอัตราหุนละ 10 บาท รวมเงินปนผลทั้งสิ้น 945 ลานบาท          
เงินปนผลนี้ไดบันทึกบัญชีแลวในไตรมาสนี้ 

 
หมายเหตุ 13  - การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือ ธุรกิจการผลิตและ
จัดจําหนายผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิคส โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทยและ
อเมริกา ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตรของบริษัทฯและบริษัทยอย 
ณ วันที่และสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2543 และ 
2542 เปนดังนี้ :- 



 

 -  14  -

(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 

 งบการเงินรวมสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน (ลานบาท) 
 ในประเทศ ตางประเทศ รายการตัดบัญชี รวม 

    2543 2542 
ขายใหบุคคลภายนอก 4,162 1,673 - 5,835 4,833 
ขายใหกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,748 - (1,333) 415 76 
 5,910 1,673 (1,333) 6,250 4,909 
กําไรขั้นตน 866 28 - 908 741 
รายไดอื่น    469 128 
สวนแบงผลขาดทุนในบริษัทยอย      
   และบริษัทรวม    (12) (56) 
คาใชจายในการขายและบริหาร    (452) (369) 
ดอกเบี้ยจาย    (1) (6) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย    - 1 
กําไรสุทธิ    912 439 

 
 งบการเงินรวมหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน (ลานบาท) 

 ในประเทศ ตางประเทศ รายการตัดบัญชี รวม 
    2543 2542 
ขายใหบุคคลภายนอก 8,424 2,076 - 10,500 8,944 
ขายใหกิจการที่เกี่ยวของกัน 3,379 - (2,607) 772 589 
 11,803 2,076 (2,607) 11,272 9,533 
กําไรขั้นตน 1,682 35 - 1,634 1,473 
รายไดอื่น    761 371 
สวนแบงผลขาดทุนในบริษัทยอย      
   และบริษัทรวม    (40) (76) 
คาใชจายในการขายและบริหาร    (885) (609) 
ดอกเบี้ยจาย    (1) (11) 
กําไรสุทธิ    1,469 1,148 
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(ยังไมไดตรวจสอบ/แตสอบทานแลว) 
 

 งบการเงินรวม (ลานบาท) 
 ในประเทศ ตางประเทศ รายการตัดบัญชี รวม 

    ณ วันที่ ณ วันที่ 
    30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
    2543 2542 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 2,426 21 - 2,447 2,381 
สินทรัพยอื่น 14,133 3,023 (2,921) 14,235 13,840 
สินทรัพยรวม 16,559 3,044 (2,921) 16,682 16,221 

 
หมายเหตุ  14  - การจัดประเภทรายการใหม 
 
  ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2542 และสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2542 ใหม 
เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอ
กําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนของบริษัทฯตามที่ไดรายงานไปแลว 

 
หมายเหตุ  15  - การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
 
  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯแลว 


