
 
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ'นสุดวนัที) 30 มิถุนายน 2556 



 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ'นสุดวนัที) 30 มิถุนายน 2556 และ งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ             
งบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดหกเดือนสิ'นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ) งผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี'ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) 34 เรื)อง 
งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี)ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เรื)อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากร ซึ)งส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื)น การสอบทานนี' มี
ขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื)อมั)นวา่จะพบเรื)องที)
มีนยัสาํคญัทั'งหมดซึ)งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั'นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลที)สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ)งที)เป็นเหตุใหเ้ชื)อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัทาํขึ'นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที) 34 เรื)อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

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

 
 
 
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 13 สิงหาคม 2556 



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที( 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2556  31 ธนัวาคม 2555 30 มิถุนายน 2556  31 ธนัวาคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,355,271,275    12,781,778,448    6,994,876,835      8,697,360,220      

ลกูหนี/การคา้และลกูหนี/ อื1น 4 7,493,353,845      7,026,770,421      5,185,534,406      4,563,147,818      

สินคา้คงเหลือ 5 5,870,963,727      5,466,383,275      3,295,795,200      3,266,905,390      

สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น 6 890,144,201         851,605,907         113,357,338         126,994,668         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 26,609,733,048    26,126,538,051    15,589,563,779    16,654,408,096    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที1มีภาระผกูพนั 120,239,339         151,437,826         -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1.2.3 186,987,765         -                           -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.2.3, 7 -                           -                           10,750,923,813    9,870,976,026      

เงินลงทุนระยะยาวอื1น 1.2.3, 8 898,035                411,601,908         -                           -                           

ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 4,718,479,782      4,984,384,258      2,685,235,742      2,821,423,476      

                            

ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 4,718,479,782      4,984,384,258      2,685,235,742      2,821,423,476      

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1น 10 658,230,100         687,604,760         23,723,983           26,316,767           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 345,708,070         319,049,149         -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 45,438,658           87,291,643           5,078,555             4,829,169             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,382,739,720      6,948,127,515      13,464,962,093    12,723,545,438    

รวมสินทรัพย์ 32,992,472,768    33,074,665,566    29,054,525,872    29,377,953,534    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

                            



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที( 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2556  31 ธนัวาคม 2555 30 มิถุนายน 2556  31 ธนัวาคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี2สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั/นจากสถาบนัการเงิน 687,248,701         660,694,307         -                           -                           
เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื1น 11 8,371,303,440      8,143,951,270      5,554,108,502      5,076,642,819      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 83,099,742           74,547,237           -                           -                           
ประมาณการหนี/ สินระยะสั/น 14 92,688,769           244,690,620         -                           -                           
หนี/ สินหมุนเวียนอื1น 12 304,828,063         240,691,644         56,102,733           61,645,450           
รวมหนี2สินหมุนเวียน 9,539,168,715      9,364,575,078      5,610,211,235      5,138,288,269      
หนี2สินไม่หมุนเวียน
หนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,797,023         48,946,045           -                           -                           
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 13 884,322,998         866,459,789         121,058,127         116,588,932         
ประมาณการหนี/ สินระยะยาว 14 282,988,761         258,531,053         45,004,550           19,821,278           
หนี/ สินไม่หมุนเวียนอื1น 33,198,310           39,521,379           1,065,000             6,766,464             
รวมหนี2สินไม่หมุนเวียน 1,317,307,092      1,213,458,266      167,127,677         143,176,674         
รวมหนี2สิน 10,856,475,807    10,578,033,344    5,777,338,912      5,281,464,943      รวมหนี2สิน 10,856,475,807    10,578,033,344    5,777,338,912      5,281,464,943      

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,259 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,259,000,000      1,259,000,000      1,259,000,000      1,259,000,000      
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,247 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,247,381,614      1,247,381,614      1,247,381,614      1,247,381,614      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 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 21,359,737,342    21,676,381,221    20,411,992,846    21,231,294,477    
องคป์ระกอบอื1นของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,088,934,495)     (2,044,943,113)     -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 22,135,996,961    22,496,632,222    23,277,186,960    24,096,488,591    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,135,996,961    22,496,632,222    23,277,186,960    24,096,488,591    
รวมหนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 32,992,472,768    33,074,665,566    29,054,525,872    29,377,953,534    

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

กรรมการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ2นสุดวันที( 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 9,664,967,784      10,355,136,781    6,867,999,342      6,970,256,754      
รายไดอื้1น
   ดอกเบี/ยรับ 44,186,798           42,598,361           37,081,457           36,224,913           
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยน 94,235,004           63,473,948           204,727,416         111,114,245         
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.2.3 254,052,878         -                           -                           -                           
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื1น 8 -                           46,059,119           -                           -                           
   อื1นๆ 135,060,878         65,457,932           9,337,383             17,386,109           
รวมรายได้ 10,192,503,342    10,572,726,141    7,119,145,598      7,134,982,021      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 7,133,506,326      7,788,419,165      5,034,459,369      5,065,419,438      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 617,875,626         651,824,093         219,856,178         217,776,604         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 423,869,020         446,647,544         305,664,467         317,209,846         
ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 446,051,335         499,058,538         349,793,949         421,774,959         
ค่าใชจ่้ายอื1น 50,197,927           244,665,664         9,686,468             27,871,440           ค่าใชจ่้ายอื1น 50,197,927           244,665,664         9,686,468             27,871,440           
รวมค่าใช้จ่าย 8,671,500,234      9,630,615,004      5,919,460,431      6,050,052,287      
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,521,003,108      942,111,137         1,199,685,167      1,084,929,734      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 19,733,110           -                           -                           -                           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,540,736,218      942,111,137         1,199,685,167      1,084,929,734      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (16,052,497)         (26,484,757)         -                           -                           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,524,683,721      915,626,380         1,199,685,167      1,084,929,734      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (63,339,564)         (16,460,765)         -                           -                           
กาํไรสําหรับงวด 1,461,344,157      899,165,615         1,199,685,167      1,084,929,734      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น:
ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ที1เป็นเงินตราต่างประเทศ 263,574,330         (53,282,004)         -                           -                           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับงวด 263,574,330         (53,282,004)         -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,724,918,487      845,883,611         1,199,685,167      1,084,929,734      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ2นสุดวันที( 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,461,344,157      899,165,615         1,199,685,167      1,084,929,734      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,724,918,487      845,883,611         1,199,685,167      1,084,929,734      

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน
   กาํไรส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.17                      0.72                      0.96                      0.87                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ2นสุดวันที( 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 19,204,892,086    19,076,178,681    13,445,475,077    13,225,329,521    
รายไดอื้1น
   ดอกเบี/ยรับ 98,397,528           88,824,575           85,118,174           76,136,752           
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยน 102,251,078         93,487,293           176,365,350         115,055,422         
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.2.3 254,052,878         -                           -                           -                           
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื1น 8 -                           46,059,119           -                           -                           
   อื1นๆ 205,018,848         128,473,779         87,922,623           82,308,405           
รวมรายได้ 19,864,612,418    19,433,023,447    13,794,881,224    13,498,830,100    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 14,097,775,627    14,266,946,941    9,855,406,505      9,595,183,410      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,210,062,277      1,393,765,924      401,711,134         427,558,160         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 822,141,233         836,291,415         595,785,425         546,005,653         
ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 875,673,308         976,570,317         745,749,189         803,525,264         
ค่าใชจ่้ายอื1น 105,802,840         277,486,875         21,814,728           32,389,145           ค่าใชจ่้ายอื1น 105,802,840         277,486,875         21,814,728           32,389,145           
รวมค่าใช้จ่าย 17,111,455,285    17,751,061,472    11,620,466,981    11,404,661,632    
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,753,157,133      1,681,961,975      2,174,414,243      2,094,168,468      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 19,733,110           -                           -                           -                           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,772,890,243      1,681,961,975      2,174,414,243      2,094,168,468      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (32,186,218)         (51,819,520)         -                           -                           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,740,704,025      1,630,142,455      2,174,414,243      2,094,168,468      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (63,632,030)         (17,606,727)         -                           -                           
กาํไรสําหรับงวด 2,677,071,995      1,612,535,728      2,174,414,243      2,094,168,468      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น:
ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ที1เป็นเงินตราต่างประเทศ (43,991,382)         (118,149,561)       -                           -                           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับงวด (43,991,382)         (118,149,561)       -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,633,080,613      1,494,386,167      2,174,414,243      2,094,168,468      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ2นสุดวันที( 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,677,071,995      1,612,535,728      2,174,414,243      2,094,168,468      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,633,080,613      1,494,386,167      2,174,414,243      2,094,168,468      

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน
   กาํไรส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2.15                      1.29                      1.74                      1.68                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น
ผลต่างจากการ รวม

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

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,381,614       1,491,912,500       125,900,000          18,825,855,596     (1,831,959,446)              (1,831,959,446)      19,859,090,264     
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            1,612,535,728       -                                    -                            1,612,535,728       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            (118,149,561)                (118,149,561)         (118,149,561)         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            1,612,535,728       (118,149,561)                (118,149,561)         1,494,386,167       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            (1,496,857,937)      -                                    -                            (1,496,857,937)      

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 มิถุนายน 2555 1,247,381,614       1,491,912,500       125,900,000          18,941,533,387     (1,950,109,007)              (1,950,109,007)      19,856,618,494     

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,381,614       1,491,912,500       125,900,000          21,676,381,221     (2,044,943,113)              (2,044,943,113)      22,496,632,222     
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            2,677,071,995       -                                    -                            2,677,071,995       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            (43,991,382)                  (43,991,382)           (43,991,382)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            2,677,071,995       (43,991,382)                  (43,991,382)           2,633,080,613       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            (2,993,715,874)      -                                    -                            (2,993,715,874)      

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 มิถุนายน 2556 1,247,381,614       1,491,912,500       125,900,000          21,359,737,342     (2,088,934,495)              (2,088,934,495)      22,135,996,961     
-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี;

กาํไรสะสม

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ6นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2556

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               2,094,168,468          2,094,168,468          

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 มถุินายน 2555 1,247,381,614          1,491,912,500          125,900,000             18,918,927,928        21,784,122,042        

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               2,174,414,243          2,174,414,243          

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 มถุินายน 2556 1,247,381,614          1,491,912,500          125,900,000             20,411,992,846        23,277,186,960        

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี8

กาํไรสะสม

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ6นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเด ือนสิ'นสุดวันที) 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 2,740,704,025      1,630,142,455      2,174,414,243      2,094,168,468      
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   ค่าเสื1อมราคา 408,958,634         401,982,227         280,987,682 270,343,480
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1น 43,474,693           41,806,111           6,073,266             3,034,282             
   ค่าเผื1อหนี5สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (21,248,568)         15,210,302           (9,208,077)           2,410,654             
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิที1จะไดรั้บ (กลบัรายการ) (95,513,073)         41,310,839           (67,373,119)         (19,016,040)         
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ1มขึ5น 37,385,732           32,313,962           4,469,195             22,784,992           
   ประมาณการหนี5 สินเพิ1มขึ5น (กลบัรายการ) 103,803,280         160,661,174         25,183,272           (16,576,224)         
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (19,733,110)         -                           -                           -                           
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื1น -                           (46,059,119)         -                           -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (254,052,878)       -                           -                           -                           
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,628,646)           23,117,151           (3,090,431)           21,805,590           
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1น 4,694,201             3,491,422             -                           -                           
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ5นจริง (255,080,076)       (18,185,825)         (267,563,250)       (29,842,648)            กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ5นจริง (255,080,076)       (18,185,825)         (267,563,250)       (29,842,648)         
   ดอกเบี5ยรับ (98,397,528)         (88,824,575)         (85,118,174)         (76,136,752)         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี5ย 32,186,218           51,819,520           -                           -                           
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี5 สินดาํเนินงาน 2,624,552,904      2,248,785,644      2,058,774,607      2,272,975,802      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ1มขึ5น) ลดลง
   ลูกหนี5การคา้และลูกหนี5 อื1น (191,930,747)       (775,015,940)       (389,313,252)       (772,970,983)       
   สินคา้คงเหลือ (309,067,379)       330,290,244         38,483,309           213,584,846         
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื1น 7,292,110             (63,405,267)         14,439,539           3,499,344             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื1น 43,380,322           (1,854,942)           (249,385)              16,001                  
หนี5 สินดาํเนินงานเพิ1มขึ5น (ลดลง)
   เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5 อื1น 98,623,529           1,126,968,380      381,080,640         506,814,369         
   หนี5 สินหมุนเวยีนอื1น 63,504,490           (10,517,606)         (6,306,612)           (50,490,910)         
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (18,443,703)         (5,672,185)           -                           (3,176,840)           
   ประมาณการหนี5 สิน (233,435,903)       (1,397,957)           -                           -                           
   หนี5 สินไม่หมุนเวยีนอื1น (6,323,069)           16,399,046           (5,701,464)           972,744                
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,078,152,554      2,864,579,417      2,091,207,382      2,171,224,373      
   รับดอกเบี5ย 98,214,676           88,555,881           85,182,911           76,104,352           
   จ่ายดอกเบี5ย (30,896,695)         (48,462,253)         -                           -                           
   จ่ายภาษีเงินได้ (71,727,669)         (51,991,584)         (866,722)              (774,689)              
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,073,742,866      2,852,681,461      2,175,523,571      2,246,554,036      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี5หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี5



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ'นสุดวันที) 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที1มีภาระผกูพนัลดลง 31,198,487           2,502,108             -                           -                           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ1มขึ5น -                           -                           (879,947,787)       (333,237,810)       
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื1น -                           46,059,119           -                           -                           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 439,141,581         -                           -                           -                           
ซื5อที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ (203,550,377)       (666,132,854)       (149,587,089)       (380,214,913)       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,350,265           9,366,308             7,877,572             2,464,625             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1นเพิ1มขึ5น (12,081,577)         (42,821,533)         (3,480,482)           (34,324,630)         

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกจิกรรมลงทุน 270,058,379         (651,026,852)       (1,025,137,786)    (745,312,728)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั5น
   จากสถาบนัการเงินเพิ1มขึ5น (ลดลง) 23,094,883           (230,559,423)       -                           -                           
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 15) (2,993,715,874)    (1,496,857,937)    (2,993,715,874)    (1,496,857,937)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (2,970,620,991)    (1,727,417,360)    (2,993,715,874)    (1,496,857,937)    เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (2,970,620,991)    (1,727,417,360)    (2,993,715,874)    (1,496,857,937)    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ)มขึ'น (ลดลง) 68,171,350           (80,429,070)         -                           -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ)มขึ'น (ลดลง) สุทธิ (558,648,396)       393,808,179         (1,843,330,089)    4,383,371             
กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ5นจริง
   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 132,141,223         40,927,201           140,846,704         39,446,842           

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 12,355,271,275    9,947,330,312      6,994,876,835      6,053,264,369      
-                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี5
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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ(นสุดวนัที) 30 มิถุนายน 2556 

1. ข้อมูลทั)วไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 34 (ปรับปรุง 2552) เรื'อง งบการเงินระหวา่ง
กาลโดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการใน            
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงิน
สดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

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

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที'บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี�  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี�จดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
(ซึ' งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึ' งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัย่อย”) โดยใช้เกณฑ์เดียวกับ           
งบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2555 ทั�งนี� ไดมี้การเปลี'ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทั
ในระหวา่งงวดปัจจุบนัดงันี�  

1.2.1 เมื'อวนัที'  14 มีนาคม 2556 ที'ประชุมคณะกรรมการของ Delta Greentech International Holding 
Limited ได้มีมติอนุมติัให้ทาํสัญญาขายเงินลงทุนใน Delta Greentech (Netherlands) Cooperatie 
U.A. ให้กับ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. โดยมีมูลค่าการซื� อขายประมาณ 29.7 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบนั การซื�อขายดงักล่าวไดด้าํเนินการเรียบร้อยแลว้ ทั�งนี�  การเปลี'ยนแปลง
โครงสร้างดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯในกลุ่มบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

1.2.2 เมื'อวนัที' 11 พฤษภาคม 2555 ที'ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้เลิกกิจการ Delta 
Greentech (Hong Kong) Limited โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการเรียบร้อยแลว้เมื'อ
วนัที' 4 มกราคม 2556 
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1.2.3 เมื'อวนัที' 2 เมษายน 2556 การขายเงินลงทุนใน Delta Greentech SGP Pte. Ltd. ของ Delta Greentech 
International Holding Limited ให้กบับริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนัแห่งหนึ'ง ซึ' งมีมูลค่าการซื�อขายประมาณ 15 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 440 ลา้นบาท ไดด้าํเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยมีกาํไรจากการ
ขายเงินลงทุนดงักล่าวประมาณ 8.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 254 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วน
การถือหุ้นใน Delta Greentech SGP Pte. Ltd. ลดลงเหลือร้อยละ 45 ทั�งนี�  เงินลงทุนส่วนที'เหลือ
ดงักล่าวไดถู้กจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม และ เงินลงทุนใน Delta Greentech (China) 
Company Limited ซึ' งถือโดย Delta Greentech SGP Pte. Ltd. ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 8 ไม่ไดถู้ก
นํามารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมของบริษัทฯ เนื'องจากการจัดประเภทเงินลงทุนใน Delta 
Greentech SGP Pte. Ltd. ดงักล่าว 

1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด  

 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี
และแนวปฏิบติัทางบญัชี ซึ' งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที'เริ' มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 
2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างนี�   

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที' 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัที' 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที' 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี'ยนแปลงของอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที' 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที' 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที'ไม่มีความเกี'ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง
กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที' 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยที์'ไม่ไดคิ้ดค่าเสื'อมราคา
ที'ตีราคาใหม่ 

ฉบบัที' 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี'ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ               
ผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเกี'ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทาง
บญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี�  ทั�งนี�  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถื้อปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 12 เรื'องภาษีเงินได ้ก่อนวนัที'มีผลบงัคบัใช ้
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1.4 นโยบายการบัญชีที)สําคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลนี� จัดทาํขึ� นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที'ใช้ใน                      
งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2555  

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที)ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซึ' งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ดงัต่อไปนี�  

  วนัที'มีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที' 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที' 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที' 1 การเปลี'ยนแปลงในหนี� สินที'เกิดขึ�นจากการรื�อถอน การบูรณะ

และหนี� สินที'มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที' 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที' 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที' 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 29            
เรื'อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที'มีภาวะ              
เงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

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

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เกี'ยวเนื'องกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อย ยกเวน้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 4 ซึ' งอยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปีที'เริ'มใช ้และยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะนี�  
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3. รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั 

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

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 2,477 2,487 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื�อวตัถุดิบ - - 9 26 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย - - 93 58 ตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - 59 78 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม - - 206 286 ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ - - 3 - ตามสญัญา 
      

รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 403 381 401 376 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื�อสินคา้และวตัถุดิบ 715 553 35 113 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 66 84 66 84 ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ 11 21 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 44 29 - - ตามสญัญา 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 4,537 4,768 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื�อวตัถุดิบ - - 44 90 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย - - 174 109 ตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - 144 143 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม - - 459 545 ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ - - 3 - ตามสญัญา 
      
รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 728 643 724 632 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื�อสินคา้และวตัถุดิบ 1,263 808 67 163 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 132 166 132 166 ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ 29 37 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 71 45 - - ตามสญัญา 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบริษทัที'เกี'ยวข้องกัน ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2556 และวนัที'                  
31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี(การค้า - กจิการที)เกี)ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)     
บริษทัย่อย - - 2,257 1,915 

บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 468 362 410 311 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  468 362 2,667 2,226 

     
เงนิทดรองแก่กิจการที)เกี)ยวข้องกนั (หมายเหตุ 4)     

บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1 - - - 

รวมเงินทดรองแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 1 - - - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
fเจ้าหนี(การค้า - กจิการที)เกี)ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)     
บริษทัย่อย - - 15 63 

บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 917 1,008 36 48 

รวมเจา้หนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  917 1,008 51 111 

     
เงนิทดรองจากกิจการที)เกี)ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)     
บริษทัย่อย - - 143 154 

บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 118 215 101 73 

รวมเงินทดรองจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  118 215 244 227 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที'  30 มิถุนายน 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั�น 112 130 44 35 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8 12 1 1 
ผลประโยชน์เมื'อถูกเลิกจา้งงาน 2 - - - 

รวม 122 142 45 36 
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4. ลูกหนี(การค้าและลูกหนี(อื)น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที'ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 460 354 2,569 2,048 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 8 8 98 178 

รวม 468 362 2,667 2,226 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที'ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,297 5,750 2,405 2,139 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 680 846 116 199 
3 - 6 เดือน 55 69 - 3 
6 - 12 เดือน 62 19 - - 
เกิน 12 เดือนขึ�นไป 15 32 - - 

รวม 7,109 6,716 2,521 2,341 

รวมลูกหนี�การคา้ 7,577 7,078 5,188 4,567 
หกั: ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ (120) (141) (3) (12) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 7,457 6,937 5,185 4,555 

ลูกหนี� อื'น     

เงินทดรองแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 1 - - - 
ลูกหนี� อื'น 35 90 1 8 

รวมลูกหนี� อื'น 36 90 1 8 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื'น - สุทธิ 7,493 7,027 5,186 4,563 
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5. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธิที)จะได้รับ 

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที'จะไดรั้บสําหรับงวด
หกเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2556 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

มูลค่าสุทธิที'จะไดรั้บเพิ'มระหวา่งงวด 83 - 
หกั: กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที'จะไดรั้บระหวา่งงวด (179) (67) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2556 925 435 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื)น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาษีซื�อรอเรียกคืน 507 494 59 71 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 64 65 30 27 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 192 174 - - 
ลูกหนี�ตามสัญญาซื�อขาย             
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 5 24 - 10 

อื'น ๆ 122 95 24 19 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื'น 890 852 113 127 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที'แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการตามราคาทุน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี� 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

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

Delta Energy Systems (Singapore) Private Limited 892 12 

รวม 12,947 12,067 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 10,751 9,871 

 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2556 และ 
2555 

8. เงินลงทุนระยะยาวอื)น 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัราร้อยละ  

บริษทั ของการถือหุน้ งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน           

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 มิถุนายน           

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 

 ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้) 
IP Fund One, L.P. 3.84 3.84 241 241 

(ถือหุน้โดย DET International Holding Limited)     
Delta Greentech (China) Company Limited - 8.21 - 457 

(ถือหุน้โดย Delta Greentech SGP Pte. Ltd., 
หมายเหตุ 1.2.3) 

   
 

 
 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื'น   241 698 
หกั: ค่าเผื'อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื'น   (178) (178) 
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนที'เป็น

เงินตราต่างประเทศ 
  

(62) (108) 

เงนิลงทุนระยะยาวอื)น - สุทธิ   1 412 
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 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2556 (สําหรับ
งวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2555: ไดรั้บเงินปันผลจาํนวน 1.49 ลา้นเหรียญสหรัฐฯหรือเทียบเท่า
จาํนวนประมาณ 46 ลา้นบาท) 

9. ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีที'ดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2556 
สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 1 มกราคม 2556 4,984 2,821 
ซื�อเพิ'มระหวา่งงวด - ราคาทุน 204 150 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที'จาํหน่าย (12) (5) 
ค่าเสื'อมราคาสาํหรับงวด (409) (281) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (49) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 30 มถุินายน 2556 4,718 2,685 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื)น 

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื'นสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2556 
สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

 
สิทธิบตัร 

ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร์ อื'นๆ รวม 

ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร์ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 1 มกราคม 2556 600 86 2 688 26 
ซื�อเพิ'มระหวา่งงวด - 12 - 12 4 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                
ณ วนัที'ตดัจาํหน่าย - (5) - (5) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (24) (19) - (43) (6) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9 (3) - 6 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2556 585 71 2 658 24 
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11. เจ้าหนี(การค้าและเจ้าหนี(อื)น 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  917 1,008 51 111 
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนั 4,730 4,407 3,738 3,407 
เงินทดรองจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  118 215 244 227 
เจา้หนี� อื'น 358 484 296 400 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,014 1,840 1,114 810 
เงินรับล่วงหนา้ 234 190 111 122 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื'น 8,371 8,144 5,554 5,077 

12. หนี(สินหมุนเวยีนอื)น 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี�ตามสัญญาซื�อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 110 4 36 - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที'จ่ายคา้งจ่าย 38 89 5 51 
ภาษีขายคา้งชาํระ 116 70 - - 
อื'น ๆ 41 78 15 11 

รวมหนี� สินหมุนเวยีนอื'น 305 241 56 62 
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13. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที' 
30 มิถุนายน 2556 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 1 มกราคม 2556 866 117 
บวก: รับรู้เพิ'มระหวา่งงวด 42 13 
หกั: ลดลงระหวา่งงวด (18) - 
หกั: กลบัรายการระหวา่งงวด (5) (9) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2556 884 121 
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14. ประมาณการหนี(สิน 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การปรับ การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั  
 โครงสร้างองคก์ร สินคา้ หนี� สินอื'น รวม สินคา้ รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 153 260 91 504 20 20 
รับรู้เพิ'มระหว่างงวด 89 158 72 319 46 46 
ลดลงระหวา่งงวด (223) (1) (9) (233) - - 
กลบัรายการระหวา่งงวด (1) (171) (43) (215) (21) (21) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3 (2) - 1 - - 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 30 มถิุนายน 2556 21 244 111 376 45 45 

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

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

       
ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 20 26 47 93 - - 
ประมาณการหนี� สินระยะยาว 1 218 64 283 45 45 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 30 มถิุนายน 2556 21 244 111 376 45 45 
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15. เงินปันผล 

 เงินปันผลที'ประกาศจ่ายในปี 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงันี�  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

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

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

16. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 

 2556 2555 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด (19) (41) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ'มขึ�น (ลดลง) (2) 6 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (เพิ'มขึ�น) ลดลง (43) 10 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1 8 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที)แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (63) (16) 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 

 2556 2555 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด (28) (50) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ'มขึ�น 27 14 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (เพิ'มขึ�น) ลดลง (68) 10 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5 8 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที)แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (64) (18) 
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17. ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุด
วนัที' 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 ที'นาํเสนอต่อประธานบริหารของกลุ่มบริษทัซึ' งเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปนี�  

    
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน  

 

ส่วนงานอุปกรณ์
ระบบกาํลงัไฟฟ้า
สาํหรับอุปกรณ์
อีเลคโทรนิคส์ 1) 

ส่วนงานการ 
จดัการพลงังาน 2) 

ส่วนงานดา้น
พลงังานสีเขียว 3) อื'น ๆ งบการเงินรวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายได ้

 
 

 
 

 
   

 
 

รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บั
ลกูคา้ภายนอก 6,952 7,165 2,384 2,827 118 67 211 296 9,665 10,355 

รวมรายได ้ 6,952 7,165 2,384 2,827 118 67 211 296 9,665 10,355 

            
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,252 1,366 97 (77) 15 (28) (321) (291) 1,043 970 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ที'ไม่ไดปั้นส่วน: 

 
 

 
 

 
   

 
 

ดอกเบี�ยรับ 
 

 
 

 
 

   44 43 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี'ยน 

 
 

 
 

 
   94 63 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 254 - 
รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื'น - 46 
รายไดอ้ื'น 

 
 

 
 

 
   135 65 

ค่าใชจ่้ายอื'น 
 

 
 

 
 

   (50) (245) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

 
 

 
 

 
   (16) (26) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20 - 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   1,524 916 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   (63) (17) 

กาํไรสาํหรับงวด 
 

 
 

 
 

   1,461 899 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน  

 

ส่วนงานอุปกรณ์
ระบบกาํลงัไฟฟ้า
สาํหรับอุปกรณ์
อีเลคโทรนิคส์ 1) 

ส่วนงานการ 
จดัการพลงังาน 2) 

ส่วนงานดา้น
พลงังานสีเขียว 3) อื'น ๆ งบการเงินรวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายได ้

 
 

 
 

 
   

 
 

รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บั
ลกูคา้ภายนอก 13,653 13,658 4,956 4,886 272 153 324 379 19,205 19,076 

รวมรายได ้ 13,653 13,658 4,956 4,886 272 153 324 379 19,205 19,076 

            
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 2,564 2,602 176 (504) 46 (55) (586) (439) 2,200 1,604 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ที'ไม่ไดปั้นส่วน: 

 
 

 
 

 
   

 
 

ดอกเบี�ยรับ 
 

 
 

 
 

   98 89 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี'ยน 

 
 

 
 

 
   102 93 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 254 - 
รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื'น - 46 
รายไดอ้ื'น 

 
 

 
 

 
   205 128 

ค่าใชจ่้ายอื'น 
 

 
 

 
 

   (106) (277) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

 
 

 
 

 
   (32) (52) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20 - 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   2,741 1,631 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   (64) (18) 

กาํไรสาํหรับงวด 
 

 
 

 
 

   2,677 1,613 

  
 

 
 

 
   

 
 

1) ส่วนงานอุปกรณ์ระบบกาํลงัไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ (Power electronics segment) เป็นส่วนงานที'ทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายเพาเวอร์         

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

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

ความร้อน ตวัแปลงกระแสไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ที'ใชใ้นภาคอุตสาหกรรมและเพื'อการบริโภค รวมถึงโซลินอยดแ์ละอีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ เป็นตน้ 

2) ส่วนงานการจดัการพลงังาน (Energy management segment) เป็นส่วนงานที'ทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายอุปกรณ์ระบบกาํลงัไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ระบบ

โทรคมนาคม ระบบขอ้มูล และระบบเครือข่าย และ อุปกรณ์สาํหรับพลงังานทดแทน โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ เพาเวอร์ซิสเตม็สําหรับงานระบบโทรคมนาคม

และอุตสาหกรรม เครื'องสาํรองไฟฟ้า อปุกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย ์และระบบอุตสาหกรรมอตัโนมติั เป็นตน้ 

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

18.1 ภาระผูกพนัเกี)ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าดําเนินงาน 

18.1.1 ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที'สําคญัเกี'ยวกบัการซื�อเครื'องจกัร
และอุปกรณ์จาํนวนประมาณ 36 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นยโูร (31 ธนัวาคม 2555: 95 ลา้นบาท และ 3 
ลา้นรูปีอินเดีย) 

18.1.2 ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2556 บริษทัย่อยมีภาระผกูพนัที'สําคญัเกี'ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานจาํนวน
ประมาณ 0.7 ลา้นฟรังกส์วติเซอร์แลนด์ 5 ลา้นยโูร 167 ลา้นรูปีอินเดีย 2  ลา้นโครนาสวีเดน และ 
1 ลา้นซลอตีโปแลนด ์(31 ธนัวาคม 2555: 0.8 ลา้นฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์5 ลา้นยโูร และ 145 ลา้น
รูปีอินเดีย) 

18.2 ภาระคํ(าประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ�าประกนัที'สําคญัซึ' งเกี'ยวเนื'องกบัภาระผกูพนับางประการตามปกติธุรกิจ
คงคา้งอยู ่ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2556 ดงัต่อไปนี�  

18.2.1 หนังสือคํ� าประกันที'ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯคงค้างอยู่ประมาณ 1,161 ล้านบาท                  
(31 ธันวาคม 2555: 1,161 ลา้นบาท) (รวมหนงัสือคํ�าประกนัที'ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
ใหแ้ก่กรมสรรพากรจาํนวนประมาณ 1,135 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 1,135 ลา้นบาท) สําหรับ
การถูกประเมินภาษี ตามที'กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18.3.1)  

18.2.2 หนังสือคํ� าประกันที'ออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อยคงค้างอยู่ประมาณ 171 ล้านรูปีอินเดีย                    
1 ลา้นยูโร และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2555: 142 ลา้นรูปีอินเดีย 2 ลา้นยูโร และ 2 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

18.3 การถูกประเมินภาษี 

18.3.1 ในปี 2549 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2540 
ถึง 2543 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 740 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ'ม) บริษทัฯไดย้ื'นอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร (“คณะกรรมการฯ”) และในระหว่างปี 
2554 คณะกรรมการดงักล่าวมีคาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหป้รับลดจาํนวนเงินลงเหลือประมาณ 734 ลา้น
บาท (รวมเบี� ยปรับและเงินเพิ'ม) อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้ยื'นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางให้
พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากร และในระหว่างปี 2555 ศาลภาษี
อากรกลางก็ไดมี้คาํพิพากษาใหก้รมสรรพากรลดเฉพาะ เบี�ยปรับลงร้อยละ 50 ส่วนคาํขออื'นของ
บริษทัฯศาลภาษีอากรกลางให้ยกฟ้อง บริษทัฯจึงไดย้ื'นอุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา
แผนกภาษีอากร ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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 ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับ
ปี 2544 ถึง 2547 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 401 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ'ม) และบริษทัฯ
ไดย้ื'นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซึ' งในระหว่างงวดปัจจุบนั 
คณะกรรมการฯมีคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ทั� งหมดของบริษัทฯ ทั� งนี�  บริษัทฯอยู่ใน
ระหวา่งการพิจารณายื'นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางใหเ้พิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าว 

 อย่างไรก็ตาม ที'ปรึกษากฏหมายของบริษทัฯเชื'อว่าผลการประเมินดงักล่าวขา้งตน้จะไม่เกิดผล
เสียหายต่อบริษทัฯอย่างเป็นสาระสําคญั บริษทัฯจึงมิไดบ้นัทึกสํารองสําหรับการประเมินภาษี
ดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

18.3.2  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดถู้กประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 2546 - 2555 เป็นจาํนวน
เงินประมาณ 88 ล้านรูปีอินเดีย และได้ถูกประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสําหรับปี                
2548 - 2553 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 166 ลา้นรูปีอินเดีย ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการยื'นอุทธรณ์ 
อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้
และมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายที'บนัทึกไวใ้นบญัชีเป็นจาํนวนเงินประมาณ 266 ลา้นรูปีอินเดีย
และ 93 ล้านรูปีอินเดียตามลาํดับ ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยดังกล่าวเชื'อว่าจะไม่มี
ผลเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทัย่อยจึงมิไดบ้นัทึกสํารองสําหรับ
การประเมินภาษีไวใ้นบญัชี 

19. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หนี� สินทางการเงินที'สาํคญัที'เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงันี�  

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนี� สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี'ยนเฉลี'ย                            

 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐฯ 192 133 128 120 31.1271 30.6316 
ยโูร 23 14 5 7 40.6169 40.5563 
เยน 63 47 120 76 0.3152 0.3545 
โครูนาสาธารณรัฐเช็ก 14 - - - 1.5554 - 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยใชต้ราสารอนุพนัธ์ที'บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาว่าเหมาะสมเป็นเครื'องมือใน
การบริหารความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื'อบริหารความเสี'ยงจากอตัรา
แลกเปลี'ยนที'ยงัมีผลบงัคบั ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัต่อไปนี�  

 ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2556 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี'ยนตามสญัญา ครบกาํหนดสญัญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 105 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 28.86200 - 31.36000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ กรกฏาคม - กนัยายน 2556 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวิตเซอร์แลนด ์
9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.91750 - 0.94077 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
กรกฎาคม 2556 

   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 5 ลา้นยโูร 1.30285 - 1.33980 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร กรกฎาคม 2556 
   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1.86090 - 1.93390 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ กรกฎาคม 2556 
   ยโูรต่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 3 ลา้นยโูร 1.22400 - 1.23300 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนดต่์อยโูร กรกฎาคม 2556 
   ซลอตีโปแลนดต่์อฟรังก์

สวิตเซอร์แลนด ์
3 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 3.46570 - 3.50950 ซลอตีโปแลนดต่์อ           

 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์
กรกฎาคม 2556 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.18000 - 2.20600 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ กรกฎาคม 2556 
   ยโูรต่อโครนาสวีเดน 1 ลา้นยโูร 8.58700 - 8.74220 โครนาสวีเดนต่อยโูร กรกฎาคม 2556 
สัญญาซื(อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูเบิลรัสเซีย 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.94710 - 33.06600 รูเบิลรัสเซียต่อเหรียญสหรัฐฯ กรกฎาคม 2556 
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 57.05000 - 60.97000 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.95340 เหรียญออสเตรเลียต่อ 

 เหรียญสหรัฐฯ 
สิงหาคม 2556 

      
 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2555 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี'ยนตามสญัญา ครบกาํหนดสญัญา 

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

สวิตเซอร์แลนด ์
3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.93140 - 0.93210 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
มกราคม 2556 

   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1.78770 - 1.81250 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2556 
   ยโูรต่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 8 ลา้นยโูร 1.20375 - 1.21142 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม 2556 
   ซลอตีโปแลนดต่์อฟรังก์

สวิตเซอร์แลนด ์
4 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 3.38870 - 3.50000 ซลอตีโปแลนดต่์อ           

 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์
มกราคม 2556 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.04900 - 2.09750 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2556 
สัญญาซื(อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูเบิลรัสเซีย 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.09110 - 32.01540 รูเบิลรัสเซียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2556 
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 54.60000 - 55.17000 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2556 
   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 2 ลา้นยโูร 1.28165 - 1.31060 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2556 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวิตเซอร์แลนด ์
2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.91140 - 0.91150 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนดต่์อ

เหรียญสหรัฐ 
มกราคม 2556 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื'อวนัที' 13 สิงหาคม 2556 


