
 

 

 

 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 



 

 -  1  -

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท เดลตา  อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวด       
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542 งบกําไรสะสมรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542 ของบริษัท เดลตา           
อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะของบริษัท เดลตา    
อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจาก  
ผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง     
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริง    อันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี         
ท่ีรับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ของบริษัท เดลตา                    
อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2543  งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบ
การเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจาก
วันที่ในรายงานนั้น 

 

 

 โสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ  : 20 ตุลาคม 2543 



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

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 30 กันยายน 2543 31 ธันวาคม 2542 30 กันยายน 2543 31 ธันวาคม 2542
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

       สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร 4,535,787,598 3,132,228,991 4,222,124,349 2,918,391,789
     เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด-เผื่อขาย 2 1,024,871,135 69,217,555 - -
     ลูกหนี้การคา
        บริษัทที่เก่ียวของกัน 446,421,960 463,416,621 1,864,306,637 463,416,621
        บริษัทอ่ืน 6,001,899,975 6,849,477,304 5,133,908,965 6,848,693,021
     หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (89,155,920) (60,047,996) (89,102,712) (60,000,000)
     ลูกหนี้การคา - สุทธิ 3 6,359,166,015 7,252,845,929 6,909,112,890 7,252,109,642
     เงินทดรองแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 8,641,586 - 8,641,586 -
     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2,775,146,920 1,887,079,366 2,393,457,576 1,886,935,641
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
          ลูกหนี้จากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - 129,165,243 - 129,165,243
          ภาษีซื้อรอเรียกคืน 83,587,874 74,217,957 55,011,875 45,694,629
          อ่ืน ๆ 81,722,952 65,611,090 62,394,446 44,560,163
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 14,868,924,080 12,610,366,131 13,650,742,722 12,276,857,107
เงินลงทุน
     หนวยลงทุน 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
     บริษัทที่เก่ียวของกัน 4 663,848,570 543,439,654 1,561,718,097 1,250,965,686
     บริษัทอ่ืน 5 129,604,429 270,924,150 - 760,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 2,617,827,633 2,380,972,514 2,592,405,149 2,369,643,622
อาคารและทรัพยสินรอการขาย 281,795,840 281,842,298 - -
คาความนิยมในการรวมกิจการ 10,804,802 11,248,835 - -
สินทรัพยอ่ืน
     เงินมัดจํา 2,413,918 2,659,204 2,413,918 2,659,204
รวมสินทรัพย 18,695,219,272 16,221,452,786 17,927,279,886 16,020,885,619

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 30 กันยายน 2543 31 ธันวาคม 2542 30 กันยายน 2543 31 ธันวาคม 2542
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

      หนี้สินและสวนของผูถือหุน  
หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 62,712,674 502,281,882 - 502,281,882
     เจาหนี้การคา
        บริษัทที่เก่ียวของกัน 78,372,287 207,352,761 78,372,287 207,352,761
        บริษัทอ่ืน 4,875,152,382 4,235,460,635 4,866,713,608 4,234,664,022

4,953,524,669 4,442,813,396 4,945,085,895 4,442,016,783
     เงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 410,580,598 314,776,713 422,825,035 333,205,945
     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน
        คาใชจายคางจาย 282,142,988 340,175,055 279,446,589 317,848,257
        เงินรับลวงหนา 50,868,633 170,161,747 50,868,633 170,161,747
        อ่ืน ๆ 52,615,003 87,540,888 20,146,650 88,442,246
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,812,444,565 5,857,749,681 5,718,372,802 5,853,956,860
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน 6
        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
     กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย
        ในความตองการของตลาด 418,510,480 1,537,471 - -
     กําไรสะสม
        จัดสรรแลว
           สํารองตามกฎหมาย 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
        ยังไมไดจัดสรร 9,557,494,584 7,610,016,259 9,557,494,584 7,610,016,259
     สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 58,111,734 (33,416,688) - -
     สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 12,685,529,298 10,135,049,542 12,208,907,084 10,166,928,759
     สวนของผูถือหุนสวนนอย 197,245,409 228,653,563 - -
รวมสวนของผูถือหุน 12,882,774,707 10,363,703,105 12,208,907,084 10,166,928,759
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 18,695,219,272 16,221,452,786 17,927,279,886 16,020,885,619

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 2543 2542 2543 2542
     รายได
        รายไดจากการขาย 7,505,918,424 6,971,157,098 7,323,540,072 6,971,156,318
        สวนแบงกําไรจากบริษัทยอย - - 2,785,727 -
        รายไดอ่ืน
           ดอกเบี้ยรับ 71,771,468 37,082,364 70,124,967 35,572,661
           กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 7 545,852,689 529,149,198 551,221,881 529,139,453
           อ่ืน ๆ 68,681,930 42,910,858 38,086,312 32,279,903
     รวมรายได 8,192,224,511 7,580,299,518 7,985,758,959 7,568,148,335
     คาใชจาย
        ตนทุนขาย 6,205,080,910 5,643,754,351 6,048,471,786 5,643,753,081
        คาใชจายในการขายและการบริหาร 556,562,547 497,663,691 513,698,712 485,808,776
        คาตอบแทนกรรมการ 50,000 8,000 50,000 8,000
        สวนแบงผลขาดทุนจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 5,464,173 11,767,138 - 11,087,273
     รวมคาใชจาย 6,767,157,630 6,153,193,180 6,562,220,498 6,140,657,130
     กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,425,066,881 1,427,106,338 1,423,538,461 1,427,491,205
     สวนของผูถือหุนสวนนอย (1,528,420) 384,867 - -
     กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,423,538,461 1,427,491,205 1,423,538,461 1,427,491,205

     กําไรตอหุน
        กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 8
           กําไรสุทธิ 13.69 15.11 13.69 15.11

           จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 103,950,000 94,500,000 103,950,000 94,500,000

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 2543 2542 2543 2542
     รายได
        รายไดจากการขาย 18,778,007,920 16,504,081,870 19,126,806,256 16,504,003,582
        รายไดอ่ืน
           ดอกเบี้ยรับ 183,717,367 99,771,604 179,918,288 90,831,376
           กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 7 883,983,137 734,597,806 891,781,429 734,588,061
           กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของต 90,056,218 - - -
           อ่ืน ๆ 289,497,275 145,879,737 212,146,424 150,060,329
     รวมรายได 20,225,261,917 17,484,331,017 20,410,652,397 17,479,483,348
     คาใชจาย
        ตนทุนขาย 15,843,382,492 13,703,667,236 16,169,389,449 13,703,539,750
        คาใชจายในการขายและการบริหาร 1,442,492,636 1,117,525,201 1,340,911,920 1,115,344,782
        คาตอบแทนกรรมการ 156,000 96,000 156,000 96,000
        สวนแบงผลขาดทุนจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 45,209,793 87,453,989 7,716,703 85,004,125
     รวมคาใชจาย 17,331,240,921 14,908,742,426 17,518,174,072 14,903,984,657
     กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,894,020,996 2,575,588,591 2,892,478,325 2,575,498,691
     สวนของผูถือหุนสวนนอย (1,542,671) (89,900) - -
     กําไรสุทธิสําหรับงวด 2,892,478,325 2,575,498,691 2,892,478,325 2,575,498,691

     กําไรตอหุน
        กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 8
           กําไรสุทธิ 27.86 25.55 27.86 25.55

           จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 103,835,496 100,792,780 103,835,496 100,792,780

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรสะสม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2543 2542 2543 2542
กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร
     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 2,892,478,325 2,575,498,691 2,892,478,325 2,575,498,691
     รวมกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร 9,557,494,584 7,422,293,458 9,557,494,584 7,422,293,458
กําไรสะสมสวนที่ไดจัดสรรแลว
     สํารองตามกฎหมาย 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
     รวมกําไรสะสมสวนที่ไดจัดสรรแลว 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
รวมกําไรสะสม 9,677,494,584 7,542,293,458 9,677,494,584 7,542,293,458

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2543 2542 2543 2542
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิ 2,892,478,325 2,575,498,691 2,892,478,325 2,575,498,691
     ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-
        คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 244,398,653 171,373,320 237,052,214 161,614,642
        คาตัดจําหนายสวนตางจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (2,456,207) - (2,514,626) -
        คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 29,107,924 27,483,530 29,102,712 31,033,773
        สํารองเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา 70,699,111 21,816,230 70,699,111 21,816,230
        คาเผื่อการลดลงของราคาเงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน 760,000 - 760,000 -
        กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน (90,056,218) - - -
        ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน 146,910 - - -
        (กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 7,966,187 (173,298) 7,775,174 (175,842)
        ขาดทุนจากการเลิกดําเนินงานของบริษัทที่เก่ียวของกัน - - 889,049 -
        หุนปนผลรับจากบริษัทที่เก่ียวของกัน (946,460) - - -
        สวนแบงผลขาดทุนจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 45,209,793 87,453,989 7,716,703 85,004,125
        คาความนิยมตัดจําหนาย 471,877 453,321 - -
        กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน (824,117,026) (667,061,769) (838,698,309) (667,061,769)
        สวนของผูถือหุนสวนนอย 1,648,420 (5,104,028) - -
        กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
           และหนี้สินดําเนินงาน 2,375,311,289 2,211,739,986 2,405,260,353 2,207,729,850
        สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
           ลูกหนี้การคา 1,380,855,604 (2,172,364,455) 830,177,654 (2,175,287,424)
           เงินทดรองแกบริษัทที่เก่ียวของกัน (8,641,586) - (8,641,586) -
           สินคาคงเหลือ (958,766,665) (532,666,807) (577,221,046) (532,505,310)
           ลูกหนี้จากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 129,165,243 - 129,165,243 -
           ภาษีซื้อรอเรียกคืน (9,369,917) 34,988,808 (9,317,246) 34,988,808
           สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (16,046,917) (180,506,710) (17,769,338) (162,922,441)
           เงินมัดจํา 245,286 (2,793,529) 245,286 (2,793,529)
        หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
           เจาหนี้การคา 372,781,892 2,537,093,195 365,139,731 2,603,889,578
           เงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 95,764,431 - 89,579,636 -
           คาใชจายคางจาย (56,941,832) 22,822,428 (37,311,433) 36,904,746
           เงินรับลวงหนา (129,794,245) (117,457,881) (129,794,245) (117,457,881)
           หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (39,104,432) (7,947,813) (64,354,441) (14,143,745)
              เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,135,458,151 1,792,907,222 2,975,158,568 1,878,402,652

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2543 2542 2543 2542
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
     เงินสดใชไปในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - (11,840,881) - -
     เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดเพิ่มขึ้น (7,906,398) - - -
     เงินลงทุนในบัตรเงินฝากเพิ่มขึ้น - (47,586,144) - (38,424,261)
     เงินลงทุนในตั๋วแลกเงินลดลง - 197,586,144 - 150,000,000
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมเพ่ิมขึ้น (286,956,600) (320,603,668) (331,747,200) (378,692,213)
     เงินลงทุนในบริษัทอ่ืนเพิ่มขึ้น (90,048,450) (2,491,587) - -
     เงินลงทุนในหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น - (120,000,000) - (120,000,000)
     ซื้อสินทรัพยถาวร (530,984,247) (766,973,048) (510,261,054) (558,780,598)
     เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 43,295,923 38,523,671 42,672,139 38,523,671
     เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน 13,584,018 - - -
     เงินรับจากการเลิกดําเนินงานของบริษัทที่เก่ียวของกัน - - 12,389,037 -
        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (859,015,754) (1,033,385,513) (786,947,078) (907,373,401)
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินกูยืมจากสถาบันการเงินลดลง (439,569,208) (19,463,678) (502,281,882) (19,463,678)
     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 (1,342,833,153) 205,536,322 (1,352,781,882) 205,536,322
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 1,646,411 52,496,717 - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 935,255,655 1,017,554,748 835,429,608 1,176,565,573
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 3,132,228,991 1,601,221,321 2,918,391,789 1,147,409,858
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 11) 4,067,484,646 2,618,776,069 3,753,821,397 2,323,975,431

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :-
     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ :
        ดอกเบี้ยจาย 2,967,207 12,036,722 1,333,463 11,887,466
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 872,794 2,946,238 872,794 2,946,238

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542

(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 2,892,478,325 2,575,498,691 2,892,478,325 2,575,498,691
           ลดระหวางงวด (945,000,000) (525,000,000) (945,000,000) (525,000,000)
           ยอดปลายงวด 9,557,494,584 7,422,293,458 9,557,494,584 7,422,293,458
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย
   ในความตองการของตลาด
           ยอดตนงวด 1,537,471 - - -
           เพิ่มระหวางงวด 416,973,009 - - -
           ยอดปลายงวด 418,510,480 - - -
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
           ยอดตนงวด (33,416,688) (49,081,008) - -
           เพิ่มระหวางงวด 91,528,422 84,949,917 - -
           ยอดปลายงวด 58,111,734 35,868,909 - -
สวนของผูถือหุนสวนนอย
           ยอดตนงวด 228,653,563 257,590,787 - -
           ลดระหวางงวด (31,408,154) (5,104,028) - -
           ยอดปลายงวด 197,245,409 252,486,759 - -
รวมสวนของผูถือหุน 12,882,774,707 10,267,561,626 12,208,907,084 9,979,205,958

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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

1. ขอมูลทั่วไป 

 1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
โดยเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม ไดมีการขยายการแสดงรายการในงบดุล    
งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด    
เพิ่มเติมเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด     
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ เพื่อ     
ไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาล
นี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 1.2 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

   งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใช
ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 

 1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด   
วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ :- 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
   รายไดของ กําไร (ขาดทุน) สุทธิของ 
  มูลคาสินทรัพย บริษัทยอยที่รวมอยู บริษัทยอยที่รวมอยูใน 
 อัตรารอยละของ ของบริษัทยอยที่รวมอยู ในงบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนรวม 
 การถือหุนโดยบริษัทฯ ในงบดุลรวม  สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2543 2542 2543 2542 2543 2542 2543 2542 
 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

การเพิ่มขึ้นของบริษัทยอยของบริษัทฯ         
บริษัท ดีอีที โลจิสติค (ยูเอสเอ) คอรปอเรชั่น          
   จํากัด (ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที          
   อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด) 100 - 7.78 - 19.09 - 0.91 - 
การลดลงของบริษัทยอยของบริษัทฯ         
บริษัท เดลตา วีดีโอคอม จํากัด (อยูภายใต         
   การควบคุมของบริษัทฯ) - 19 - 0.38 - 0.01 - (0.29) 

  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2542 คณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหจัดต้ังบริษัท ดีอีที โลจิสติค (ยูเอสเอ)             
คอรปอเรชั่น จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ บริษัทดังกลาวไดจัดต้ังข้ึนในเดือนมกราคม 2543 
และถือหุนทั้งหมดโดยบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทฯ 

  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือบริษัท เดลตา วีดีโอคอม จํากัด ไดมีมติพิเศษเมื่อวันที่      
7 กันยายน 2542 อนุมัติใหเลิกบริษัทยอยและไดมีการชําระบัญชีโดยชําระคืนทุนใหกับบริษัทฯในเดือนมกราคม 
2543 

2. เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด - เผื่อขาย 

 (หนวย : บาท) 
 30 กันยายน 2543 31 ธันวาคม 2542 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
ก)  เฟลกซโทรนิคส 499,064,970 954,760,925 - - 
ข)  อื่น ๆ 75,930,301 38,744,826 68,023,903 69,561,374 
รวม 574,995,271 993,505,751 68,023,903 69,561,374 
บวก : กําไรที่ยังไมเกิดจากเงินลงทุน     

ในหลักทรัพย 418,510,480  1,537,471  
หัก : สวนปรับปรุงจากการแปลงคา     

เงินลงทุนที่เปนเงินตราตาง     
ประเทศ 31,365,384  (343,819)  

หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 1,024,871,135  69,217,555  
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  การลงทุนในหลักทรัพย ก) เกิดข้ึนในระหวางไตรมาสที่ 2 จากการที่บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทฯได
ทําการแลกหุนของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 3 แหง คือ บริษัท พาโล อัลโต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด บริษัท พาโล อัลโต พลาสติก (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท พาโล อัลโต โปรดักส อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด (มหาชน) กับหุนของบริษัท เฟลกซโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัท              จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ วัตถุประสงคของบริษัทฯในการถือหุนดังกลาวเพื่อเปนเงินลงทุน
ช่ัวคราวประเภทหลักทรัพยเผื่อขาย 

3. ลูกหนี้การคา 

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 และ 31 ธันวาคม 2542 แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 30 กันยายน 2543 31 ธันวาคม 2542 30 กันยายน 2543 31 ธันวาคม 2542 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 5,533,732,510 5,138,095,180 6,211,016,375 5,137,972,266 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 813,383,008 1,984,455,708 686,056,831 1,983,842,335 
3 - 6 เดือน 13,734,579 147,876,487 13,670,558 147,828,491 
6 - 12 เดือน 67,974,169 40,180,180 67,974,169 40,180,180 
เกิน 12 เดือนข้ึนไป 19,497,669 2,286,370 19,497,669 2,286,370 

รวม 6,448,321,935 7,312,893,925 6,998,215,602 7,312,109,642 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (89,155,920) (60,047,996) (89,102,712) (60,000,000) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 6,359,166,015 7,252,845,929 6,909,112,890 7,252,109,642 

  ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4.  เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

  ยอดเงินลงทุนประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : บาท)
 ทุนจดทะเบียนออกจําหนาย  อัตราสวนการถือ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 และเรียกชําระแลว  หุนของบริษัทฯ  30 กันยายน  2543 31 ธันวาคม 2542 30 กันยายน  2543 31 ธันวาคม 2542
 2543 2542  2543 2542   (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
    รอยละ รอยละ      

บริษัทยอย           
บริษัท เดลตา วีดีโอคอม จํากัด           
-  ราคาทุน -  ึ75,000,000  - 19  - - - 14,250,000 
-  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันท่ี 9           
กันยายน 2542)         - (971,914) 
         - 13,278,086 
บริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลด้ิง จํากัด           
-  ราคาทุน 1,708,118,408 1,376,371,208  100 100  - - 1,708,118,408 1,376,371,208 
-  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันท่ี 30            
กันยายน และ 31 ธันวาคม)         (146,400,311) (138,683,608) 
         1,561,718,097 1,237,687,600 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย       - - 1,561,718,097 1,250,965,686 
บริษัทรวม           
บริษัท ฮัวดา โฮลด้ิง จํากัด            
   -  ราคาทุน 551,136,000 551,136,000  45 49  248,011,200 270,056,640 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันท่ี 30            
กันยายน และ 31 ธันวาคม)       (104,442,978) (115,169,049)   
       143,568,222 154,887,591   
บริษัท เดลตา กรีน (เทียนจิน) อินดัสตรีส จํากัด           
   -  ราคาทุน 745,450,440 421,875,240  50 50  372,725,220 210,937,620 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันท่ี 30            
กันยายน และ 31 ธันวาคม)       (27,868,420) (14,124,759)   
       344,856,800 196,812,861   
บริษัท  เดลตา  คอมโพเนนท  อินเตอร              
เนชั่นแนล  จํากัด             
   -  ราคาทุน 37,672,800 37,672,800  50 50  18,836,400 18,836,400 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันท่ี 30            
กันยายน และ 31 ธันวาคม)       (7,056,340) (4,414,609)   
       11,780,060 14,421,791   
บริษัท  พาโล อัลโต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ           
ไทย) จํากัด*             
   -  ราคาทุน - 320,000,000  - 20  - 63,679,223 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันท่ี 30            
กันยายน และ 31 ธันวาคม)       - (7,566,191)   
       - 56,113,032   
บริษัท  พาโล อัลโต พลาสติก (ประเทศไทย)           
จํากัด*           
   -  ราคาทุน - 450,000,000  - 27  - 122,785,545 - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันท่ี 30            
กันยายน และ 31 ธันวาคม)       - (6,124,405)   
       - 116,661,140   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : บาท)
 ทุนจดทะเบียนออกจําหนาย  อัตราสวนการถือ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 และเรียกชําระแลว  หุนของบริษัทฯ  30 กันยายน  2543 31 ธันวาคม 2542 30 กันยายน  2543 31 ธันวาคม 2542
 2543 2542  2543 2542   (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
    รอยละ รอยละ      

บริษัท  อีสโซนิค คอรปอเรชั่น จํากัด              
   -  ราคาทุน 290,825,999 -  25 -  125,169,000 - - - 
   -  สวนแบงขาดทุน (สะสมจนถึงวันท่ี 30            
กันยายน และ 31 ธันวาคม)       (5,542,734) -   
       119,626,266 -   
สวนปรับปรุงจากการแปลงคาเงินลงทุนท่ีเปน           
   เงินตราตางประเทศ       44,017,222     4,543,239 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม       663,848,570 543,439,654 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน       663,848,570 543,439,654 1,561,718,097 1,250,965,686 

 *บริษัทฯไดทําการแลกหุนของเงินลงทุนกับหุนของบริษัท เฟลกซโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 

 4.1 สวนแบงผลขาดทุนจากบริษัทรวมคํานวณขึ้นจากงบการเงินที่ไดจัดทําข้ึนโดยฝายบริหารของบริษัท   
เหลานั้นซึ่งยังไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชี 

 4.2 บริษัทยอยท่ีบริษัทฯลงทุนโดยถือหุนผานบริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด ไดแกบริษัท       
นิวตัน พาวเวอร จํากัด บริษัท เดลคอม อีเลคโทรนิคส จํากัด และบริษัท ดีอีที โลจิสติค (ยูเอสเอ)     คอร
ปอเรช่ัน จํากัด และในสวนของบริษัทรวม บริษัทฯลงทุนโดยถือหุนผานบริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล 
โฮลด้ิง จํากัด ท้ังหมด 

 4.3 ในระหวางไตรมาสที่ 2 บริษัทยอยคือบริษัท ดีอีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด ไดขายเงินลงทุน   
บางสวนในบริษัทรวมแหงหน่ึงคือบริษัท ฮัวดา โฮลดิ้ง จํากัด ทําใหสัดสวนการลงทุนเปลี่ยนจากรอยละ 
49 เปนรอยละ 45 

 4.4 ในระหวางงวดปจจุบัน ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทยอยคือบริษัท ดีอีที 
อินเตอรเนชั่นแนล โฮลด้ิง จํากัด ลงทุนในหุนบุริมสิทธิของบริษัท อีสโซนิค คอรปอเรชั่น จํากัด เปน
จํานวนเงิน 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 25 หุนบุริมสิทธินี้เปนหุนชนิด       
มีสิทธิออกเสียงและไมสะสมเงินปนผลซึ่งผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลสําหรับปท่ีบริษัทฯประกาศจาย     
เงินปนผลเทานั้น 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5.  เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

  ยอดเงินลงทุนประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : บาท)
 อัตราสวนการถือหุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 ของบริษัทฯ 30 กันยายน 2543 31 ธันวาคม 2542 30 กันยายน 2543 31 ธันวาคม 2542
 2543 2542  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
 รอยละ รอยละ     

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

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

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

หางหุนสวนจํากัด ไอพี ฟนด วัน       
(ถือหุนโดยบริษัท ดีอีที อินเตอร-       
 เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด) 3.8 - 90,048,450        -           .        -        . - 

สวนปรับปรุงจากการแปลงคา       
  เงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ   8,003,780     5,532,163        -         . - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น   129,604,429 270,924,150        -         .        760,000 

  *บริษัทฯไดทําการแลกหุนของเงินลงทุนกับหุนของบริษัท เฟลกซโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - โปรดดูหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 3 

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหบริษัทยอยแหงหนึ่งรวม  
ลงทุนในหางหุนสวนจํากัด ไอพี ฟนด วัน  

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนจํานวนเงิน 2.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยมีสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 3.8 วัตถุประสงคของการลงทุนดังกลาวเพื่อใหหางหุนสวนจํากัด ไอพี     
ฟนด วัน ไปลงทุนในกิจการดานเทคโนโลยีและการบริการทางดานอินเตอรเน็ตในภาคพื้นอเมริกาเหนือและ
เอเชียแปซิฟค 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. ทุนเรือนหุน 

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2543 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให :- 

 1. เพิ่มทุนออกจําหนายของบริษัทฯเปน 1,039,500,000 บาท (หุนสามัญ 103,950,000 หุน มูลคาหุนละ 10 
บาท) โดยจัดสรรหุนใหม 9,450,000 หุน ในอัตราสวนของผูถือหุนเดิม 10 หุนตอหุนใหม 1 หุน ในราคา
จองซื้อหุนละ 10 บาท โดยไดเรียกชําระคาหุนแลว และสําหรับหุนที่คงเหลือจากการจัดสรรจํานวน 
73,946 หุน ไดจัดสรรใหกับบริษัท เดลตรอน โฮลด้ิง จํากัด บริษัทฯไดนําหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน         
ดังกลาวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2543 

 2. ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญจํานวน 4,032,000 หนวย และจัดสรรใหแกกรรมการที่เปน
พนักงานและพนักงานของบริษัทฯ โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,032,000 หุน เพื่อรองรับการใช
สิทธิจองซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ       
หุนสามัญ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 10 บาท การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
เปนการจัดสรรครั้งเดียว ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป โดยมีระยะเวลาการใชสิทธิเริ่มต้ังแตวันที่ 2 
ตุลาคม 2543 บริษัทฯไดนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
เมื่อวันที่       6 กรกฎาคม 2543  

7. กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2543 2542 2543 2542 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน     
   เงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นจริง 147,236,745 (31,177,936) 149,453,824 (31,187,682) 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     
   เงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 398,615,944 560,327,134 401,768,057 560,327,135 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     
   เงินตราตางประเทศ 545,852,689 529,149,198 551,221,881 529,139,453 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2543 2542 2543 2542 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     
   เงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นจริง 59,866,111 67,536,037 53,083,120 67,526,292 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     
   เงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 824,117,026 667,061,769 838,698,309 667,061,769 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     
   เงินตราตางประเทศ 883,983,137 734,597,806 891,781,429 734,588,061 

8. กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

  ในระหวางไตรมาสที่ 2 เนื่องจากมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 6 กําไรตอหุน    
ข้ันพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 จึงไดถูกคํานวณขึ้นใหมโดย
หารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกและเรียกชําระในระหวางงวดคูณดวย
อัตราปรับจํานวนหุนซึ่งคํานวณจากมูลคายุติธรรมของหุนสามัญกอนและหลังการใชสิทธิ 

  ไมมีการแสดงกําไรตอหุนปรับลดจากใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญเนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิ  
ดังกลาวยังไมถือเปนหุนสามัญเทียบเทา ณ วันที่ในงบดุล  

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 9.1 ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันในตางประเทศ (เกี่ยวของ
กันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณเพื่อการ
ผลิต การขายสินคาสําเร็จรูปท่ีผลิตได คานายหนาและคาที่ปรึกษาทางเทคนิค รายการธุรกิจดังกลาว    
เปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑตามสัญญาระหวาง บริษัทฯและบริษัทเหลานั้น และเปนไปตามปกติธุรกิจ 
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ :- 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  
 2543 2542 2543 2542 นโยบายการ 
     กําหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 1,601,309,228 - ตามราคาตลาด 
คานายหนา - - 17,673,448 30,456,765 ตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน      
ขายสินคา 378,518,748 947,022,952 378,518,748 947,022,952 ตามราคาตลาด 
ซ้ือวัตถุดิบ 116,192,722 99,920,468 116,192,722 99,920,468 ตามใบแจงหนี้ 
ซ้ือสินทรัพยถาวร 27,750,833 9,600,133 27,750,833 9,600,133 ตามใบแจงหนี้ 
คานายหนา 86,823,299 55,039,419 62,256,059 55,039,419 ตามสัญญา 
คาที่ปรึกษาทางเทคนิค 45,334,393 41,821,702 45,334,393 41,821,702 ตามสัญญา 

 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  
 สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน  
 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
 2543 2542 2543 2542 นโยบายการ 
     กําหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 4,208,784,680 - ตามราคาตลาด 
คานายหนา - - 51,480,272 118,865,383 ตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน      
ขายสินคา 1,150,944,947 1,536,013,561 1,150,944,947 1,536,013,561 ตามราคาตลาด 
ซ้ือวัตถุดิบ 282,838,706 325,956,238 282,838,706 325,878,903 ตามใบแจงหนี้ 
ซ้ือสินทรัพยถาวร 52,658,769 10,447,016 52,658,769 10,447,016 ตามใบแจงหนี้ 
คานายหนา 236,937,538 147,120,408 165,951,183 147,120,408 ตามสัญญา 
คาที่ปรึกษาทางเทคนิค 104,834,169 130,643,677 104,834,169 130,643,677 ตามสัญญา 

  ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบดุล  
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 9.2 บริษัทฯมีสัญญาที่ทํากับบริษัทยอยแหงหนึ่งและบริษัทที่เกี่ยวของกันหลายแหงในการรับบริการดานการ
ขาย การตลาด การบริหาร การบริการหลังการขาย การรับเทคโนโลยี การซื้อวัตถุดิบ และการขายสินคา 
โดยไมมีการกําหนดอายุสัญญาแตสามารถบอกเลิกได บริษัทฯจะตองจายคาธรรมเนียมและคานายหนา
ใหแกบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันในอัตรารอยละ 0.25 ถึง 10 ของรายไดจากการขาย และอัตรา    
รอยละ 3 ของราคาจายซื้อสําหรับการรับบริการดานการจัดซื้อวัตถุดิบ 

10. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

 10.1 ภาระผูกพันจากการบริหารความเสี่ยง 

   บริษัทฯมีการทําสัญญาขายสิทธิท่ีจะซื้อเงินตราตางประเทศในอนาคตกับสาขาของธนาคาร       
ตางประเทศในประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสัญญาดังกลาวเปน
จํานวนเงิน 32 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดวยอัตราแลกเปลี่ยนซื้อระหวาง 41.03 บาท ถึง 42.55 บาทตอ 1 
เหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2542 : 21.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดวยอัตราแลกเปลี่ยนซื้อระหวาง 39.06 บาท
ถึง 40.07 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 

   นอกจากนั้นบริษัทฯมีการทําสัญญาซื้อสิทธิท่ีจะขายเงินตราตางประเทศในอนาคตหลายสัญญา ณ 
วันท่ี  30 กันยายน 2543 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสัญญาดังกลาวเปนจํานวนเงิน 16 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ดวยอัตราแลกเปลี่ยนซื้อระหวาง 41.03 บาท ถึง 42.55 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ 

   บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทฯมีการทําสัญญาขายสิทธิท่ีจะซ้ือ/ขายเงินตราตางประเทศในอนาคต
กับธนาคารในตางประเทศหลายสัญญา ยอดคงเหลือของสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 สรุป
ไดดังนี้  

 จํานวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 
 (ลานเหรียญสหรัฐฯ) (ตอ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
สัญญาขายสิทธิที่จะซื้อเงินตราตางประเทศในอนาคต 36  40.90 - 42.85 บาท 
สัญญาขายสิทธิที่จะขายเงินตราตางประเทศในอนาคต 4  40.75 - 40.85 บาท 
 2  100.90 เยน 

   นอกจากนั้นบริษัทยอยมีการทําสัญญาซื้อสิทธิท่ีจะขายเงินตราตางประเทศในอนาคตหลายสัญญา 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาดังกลาวเปนจํานวนเงิน 12 ลานเหรียญ    
สหรัฐฯ ดวยอัตราแลกเปลี่ยนซื้อระหวาง 41.73 บาท ถึง 42.85 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ 
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 10.2     ภาระผูกพันจากการลงทุนในสินทรัพยถาวร 

   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2543 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณจํานวน
ประมาณ 278 ลานบาท (31 ธันวาคม 2542 : จํานวนประมาณ 50 ลานบาท) 

 10.3 การคํ้าประกัน 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยแหง
หนึ่งแกสถาบันการเงินในวงเงิน 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 10.4 หนังสือคํ้าประกันธนาคาร 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 มีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ    
ภาระผูกพันบางประการตามปกติธุรกิจคงคางอยูประมาณ 25.5 ลานบาท และ 10.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ          
(31 ธันวาคม 2542 : 16 ลานบาท และ 0.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ)  

 10.5 สินทรัพย/หนี้สินสุทธิที่เปนเงินตราตางประเทศที่ไมไดรับการปองกันความเสี่ยง 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 บริษัทฯมีหนี้สิน (สินทรัพย) ท่ีเปนเงินตราตางประเทศสุทธิท่ีไมไดรับ
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

สกุลเงิน งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
เหรียญสหรัฐฯ (64,652,736) 
เหรียญไตหวัน (21,465,700) 
เยน 104,521,639 
เหรียญสิงคโปร 85,047 
เหรียญฮองกง 211,181 
ยูโร 37,812 
ฟรังกสวิสเซอรแลนด 7,770 
มารกเยอรมนี (6,750) 
ริงกิตมาเลเซีย (8,740) 
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11. งบกระแสเงินสด 

  เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายความรวมถึง   
เงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งถึงกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และปราศจากภาระผูกพัน 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่แสดงอยูในงบกระแสเงินสดประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 30 กันยายน 30 กันยายน 
 2543 2542 2543 2542 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 4,535,787,598 2,971,922,098 4,222,124,349 2,677,121,460 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (468,302,952) (353,146,029) (468,302,952) (353,146,029) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4,067,484,646 2,618,776,069 3,753,821,397 2,323,975,431 

12. เงินปนผล 

  ตามมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2543 ไดอนุมัติใหมีการจายเงินปนผลสําหรับป 
2542 ในอัตราหุนละ 10 บาท รวมเงินปนผลท้ังสิ้น 945 ลานบาท  เงินปนผลนี้ไดบันทึกบัญชีแลวในไตรมาสที่ 2 

13. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือ ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ    
อีเลคโทรนิคส โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทยและอเมริกา ขอมูลทางการเงินจําแนกตาม   
สวนงานทางภูมิศาสตรของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 และ 31 ธันวาคม 2542 และ
สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2543 และ 2542 เปนดังนี้ :- 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวมสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 ในประเทศ ตางประเทศ รายการตัดบัญชี รวม 
    2543 2542 
ขายใหบุคคลภายนอก 5,344 1,784 - 7,128 6,024 
ขายใหกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,980 - (1,602) 378 947 
 7,324 1,784 (1,602) 7,506 6,971 
กําไรข้ันตน 1,275 15 - 1,301 1,328 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน    546 529 
รายไดอ่ืน    140 80 
สวนแบงผลขาดทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม    (5) (12) 
คาใชจายในการขายและบริหาร    (555) (497) 
ดอกเบี้ยจาย    (1) (1) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย    (2) - 
กําไรสุทธิ    1,424 1,427 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวมเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  

 ในประเทศ ตางประเทศ รายการตัดบัญชี รวม 
    2543 2542 
ขายใหบุคคลภายนอก 13,767 3,860 - 17,627 14,968 
ขายใหกิจการที่เกี่ยวของกัน 5,360 - (4,209) 1,151 1,536 
 19,127 3,860 (4,209) 18,778 16,504 
กําไรข้ันตน 2,957 50 - 2,935 2,800 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน    884 735 
รายไดอ่ืน    563 245 
สวนแบงผลขาดทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม    (45) (87) 
คาใชจายในการขายและบริหาร    (1,440) (1,106) 
ดอกเบี้ยจาย    (3) (12) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย    (2) - 
กําไรสุทธิ    2,892 2,575 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม  

 ในประเทศ ตางประเทศ รายการตัดบัญชี รวม 
    30 กันยายน 31 ธันวาคม 
    2543 2542 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 2,593 25 - 2,618 2,381 
สินทรัพยอื่น 15,735 3,750 (3,408) 16,077 13,840 
สินทรัพยรวม 18,328 3,775 (3,408) 18,695 16,221 

14. การจัดประเภทรายการใหม 

  ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และสําหรับงวด
สามเดือนและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2542 ใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชี
ของงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนของบริษัทฯตามท่ีไดรายงานไปแลว 

15. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯแลว 


