
 
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ'นสุดวนัที) 30 กนัยายน 2558 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ'นสุดวนัที) 30 กนัยายน 2558 และ งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และ
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ'นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ) งผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี'ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) 34 
เรื)อง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี)ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

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



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที) 19.3.1  เกี)ยวกบัการที)บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาํหรับปี 2540 ถึงปี 2548 และหนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสาํหรับปี 2548 จากกรมสรรพากร ทั'งนี'  
ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเงื)อนไขต่อกรณีนี'แต่อยา่งใด 

 
 
 
ณรงค ์พนัตาวงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 26 ตุลาคม 2558 
 



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที( 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ปรับปรุงใหม่) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ปรับปรุงใหม่)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,967,827          17,931,328          12,469,586          11,743,380          
ลูกหนี1การคา้และลูกหนี1 อื3น 5 10,388,886          8,370,665            7,522,154            6,020,277            
สินคา้คงเหลือ 6,470,283            5,320,242            3,664,434            3,309,755            
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื3น 7 1,047,781            669,141               171,156               96,451                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 36,874,777          32,291,376          23,827,330          21,169,863          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารที3มีภาระผกูพนั 75,353                 76,768                 -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          10,931,864          10,750,924          
อสงัหาริมทรัพยเ์พื3อการลงทุน 9 241,432               245,195               -                          -                          
ที3ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 4,801,606            4,361,267            2,626,011            2,341,438            
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 306,758               306,758               -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื3น 11 580,238               582,985               5,029                   8,401                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 313,204               317,362               -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื3น 60,094                 60,101                 1,489                   2,573                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,378,685            5,950,436            13,564,393          13,103,336          
รวมสินทรัพย์ 43,253,462          38,241,812          37,391,723          34,273,199          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี1



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที( 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ปรับปรุงใหม่) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ปรับปรุงใหม่)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี1สินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั1นจากสถาบนัการเงิน 219,604               249,600               -                          -                          
เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1 อื3น 12 11,256,142          8,654,912            7,794,134            5,940,737            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 125,795               40,397                 760                      1,927                   
ประมาณการหนี1 สินระยะสั1น 15 195,998               139,169               -                          -                          
หนี1 สินหมุนเวยีนอื3น 13 545,921               302,196               47,368                 100,586               
รวมหนี1สินหมุนเวยีน 12,343,460          9,386,274            7,842,262            6,043,250            
หนี1สินไม่หมุนเวยีน
หนี1 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,240                 56,923                 -                          -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 1,439,004            1,334,216            246,732               227,551               
ประมาณการหนี1 สินระยะยาว 15 365,472               285,324               224,384               175,623               
หนี1 สินไม่หมุนเวยีนอื3น 11,510                 12,874                 1,117                   1,190                   
รวมหนี1สินไม่หมุนเวยีน 1,863,226            1,689,337            472,233               404,364               
รวมหนี1สิน 14,206,686          11,075,611          8,314,495            6,447,614            
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,259,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,259,000            1,259,000            1,259,000            1,259,000            
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,247,381,614 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,247,382            1,247,382            1,247,382            1,247,382            
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 1,491,912            1,491,912            1,491,912            1,491,912            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 125,900               125,900               125,900               125,900               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 27,472,822          26,260,026          26,212,034          24,960,391          
องคป์ระกอบอื3นของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,291,240)          (1,959,019)          -                          -                          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 29,046,776          27,166,201          29,077,228          27,825,585          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 29,046,776          27,166,201          29,077,228          27,825,585          
รวมหนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 43,253,462          38,241,812          37,391,723          34,273,199          

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี1

กรรมการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัที( 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 12,102,734         11,455,544         8,192,935           7,707,899           
รายไดอื้3น
   ดอกเบี1ยรับ 56,308                49,798                51,095                43,561                
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี3ยน 188,914              20,338                487,552              35,634                
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          2,712                  -                          -                          
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          191,871              -                          -                          
   อื3นๆ 91,920                81,030                14,991                56,352                
รวมรายได้ 12,439,876         11,801,293         8,746,573           7,843,446           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 8,944,729           8,192,319           5,835,605           5,495,507           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 714,051              668,209              242,959              204,109              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 406,234              457,524              257,256              295,017              
ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 536,203              495,318              492,531              434,155              
ค่าใชจ่้ายอื3น 71,225                22,977                24,633                833                     
รวมค่าใช้จ่าย 10,672,442         9,836,347           6,852,984           6,429,621           
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,767,434           1,964,946           1,893,589           1,413,825           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          1,989                  -                          -                          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,767,434           1,966,935           1,893,589           1,413,825           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,227)               (15,914)               -                          -                          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,755,207           1,951,021           1,893,589           1,413,825           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (13,720)               (8,803)                 (5,691)                 -                          
กําไรสําหรับงวด 1,741,487           1,942,218           1,887,898           1,413,825           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี1



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัที( 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น:
รายการที�จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี3ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ที3เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 592,840              (287,322)             -                          -                          
รายการที3จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ 592,840              (287,322)             -                          -                          

รายการที�จะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ -                          (21,506)               -                          -                          
รายการที3จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ -                          (21,506)               -                          -                          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับงวด 592,840              (308,828)             -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,334,327           1,633,390           1,887,898           1,413,825           

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที3เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,741,487           1,942,218           1,887,898           1,413,825           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที3เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,334,327           1,633,390           1,887,898           1,413,825           

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั1นพื1นฐาน
   กาํไรส่วนที3เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.40                    1.56                    1.51                    1.13                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี1



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ1นสุดวนัที( 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 34,556,208         33,165,430         23,847,920         22,081,060         
รายไดอื้3น
   ดอกเบี1ยรับ 162,074              149,466              139,604              130,512              
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี3ยน 317,755              153,745              706,576              94,660                
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          2,712                  -                          -                          
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          191,871              -                          -                          
   อื3นๆ 239,010              265,604              101,780              147,582              
รวมรายได้ 35,275,047         33,928,828         24,795,880         22,453,814         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 25,236,177         24,068,684         17,149,764         15,764,208         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,154,434           2,027,564           679,737              638,258              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,170,704           1,330,700           735,209              845,778              
ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 1,363,944           1,469,562           1,194,830           1,361,547           
ค่าใชจ่้ายอื3น 150,850              102,773              32,497                15,283                
รวมค่าใช้จ่าย 30,076,109         28,999,283         19,792,037         18,625,074         
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5,198,938           4,929,545           5,003,843           3,828,740           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          2,221                  -                          -                          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5,198,938           4,931,766           5,003,843           3,828,740           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (29,739)               (59,688)               -                          -                          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5,169,199           4,872,078           5,003,843           3,828,740           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (165,770)             (49,948)               (10,055)               -                          
กําไรสําหรับงวด 5,003,429           4,822,130           4,993,788           3,828,740           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี1



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ1นสุดวนัที( 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น:
รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี3ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ที3เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 667,779              (274,674)             -                          -                          
รายการที3จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ 667,779              (274,674)             -                          -                          

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ (48,488)               (110,315)             -                          -                          
รายการที3จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ (48,488)               (110,315)             -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับงวด 619,291              (384,989)             -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,622,720           4,437,141           4,993,788           3,828,740           

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที3เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,003,429           4,822,130           4,993,788           3,828,740           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที3เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,622,720           4,437,141           4,993,788           3,828,740           

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั1นพื1นฐาน
   กาํไรส่วนที3เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4.01                    3.87                    4.00                    3.07                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี1



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น
ผลต่างจากการ รวม

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 - ตามที�รายงานไว้เดมิ 1,247,382             1,491,912             125,900                24,098,351           (1,637,864)                        (1,637,864)               25,325,681             
ผลสะสมจากการเปลี"ยนแปลงนโยบายการบญัชี -                            -                            -                            (269,008)               -                                        -                               (269,008)                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 1,247,382             1,491,912             125,900                23,829,343           (1,637,864)                        (1,637,864)               25,056,673             
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            4,822,130             -                                        -                               4,822,130               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นสาํหรับงวด -                            -                            -                            (110,315)               (274,674)                           (274,674)                  (384,989)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            4,711,815             (274,674)                           (274,674)                  4,437,141               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                            -                            -                            (3,367,930)            -                                        -                               (3,367,930)             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 1,247,382             1,491,912             125,900                25,173,228           (1,912,538)                        (1,912,538)               26,125,884             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 - ตามที�รายงานไว้เดมิ 1,247,382             1,491,912             125,900                26,692,071           (1,959,019)                        (1,959,019)               27,598,246             
ผลสะสมจากการเปลี"ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) -                            -                            -                            (432,045)               -                                        -                               (432,045)                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 - หลงัการปรับปรุง 1,247,382             1,491,912             125,900                26,260,026           (1,959,019)                        (1,959,019)               27,166,201             
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            5,003,429             -                                        -                               5,003,429               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นสาํหรับงวด -                            -                            -                            (48,488)                 667,779                             667,779                   619,291                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            4,954,941             667,779                             667,779                   5,622,720               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                            -                            -                            (3,742,145)            -                                        -                               (3,742,145)             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 1,247,382             1,491,912             125,900                27,472,822           (1,291,240)                        (1,291,240)               29,046,776             

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี=

กาํไรสะสม

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ8นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 - ตามที�รายงานไว้เดิม 1,247,382                    1,491,912                    125,900                       23,223,078                  26,088,272                  

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี -                                   -                                   -                                   (83,494)                        (83,494)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 - หลังการปรับปรุง 1,247,382                    1,491,912                    125,900                       23,139,584                  26,004,778                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   3,828,740                    3,828,740                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   3,828,740                    3,828,740                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                   -                                   -                                   (3,367,930)                   (3,367,930)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2557 1,247,382                    1,491,912                    125,900                       23,600,394                  26,465,588                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 - ตามที�รายงานไว้เดิม 1,247,382                    1,491,912                    125,900                       25,038,522                  27,903,716                  

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) -                                   -                                   -                                   (78,131)                        (78,131)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง 1,247,382                    1,491,912                    125,900                       24,960,391                  27,825,585                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   4,993,788                    4,993,788                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   4,993,788                    4,993,788                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                   -                                   -                                   (3,742,145)                   (3,742,145)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2558 1,247,382                    1,491,912                    125,900                       26,212,034                  29,077,228                  

-                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี9

กาํไรสะสม

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ8นสุดวนัที� 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเด ือนสิ'นสุดวนัที) 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 5,169,199           4,872,078           5,003,843           3,828,740           
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   ค่าเสื4อมราคา 580,639              590,826              431,800 412,052
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื4น 61,630                68,504                5,490                  10,732                
   ค่าเผื4อหนี7สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 24,895                16,673                9,016                  (9,969)                 
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที4จะไดรั้บ (กลบัรายการ) (91,726) (12,785) (100,812) (29,131)
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 176,167              157,739              137,131              98,487                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ4มขึ7น 65,604                81,357                23,386                21,157                
   ประมาณการหนี7 สินเพิ4มขึ7น (กลบัรายการ) 136,291              (62,455)               36,022                18,720                
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          (2,221)                 -                          -                          
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (2,712)                 -                          -                          
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          (191,871)             -                          -                          
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,090)                 3,527                  (698)                    (1,777)                 
   ค่าเผื4อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 4,142                  -                          4,142                  -                          
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื4น 3                          172                     -                          -                          
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี4ยนที4ยงัไม่เกิดขึ7นจริง (297,152)             89,163                (366,871)             83,243                
   ดอกเบี7ยรับ (162,074)             (149,466)             (139,604)             (130,512)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี7ย 29,739                59,688                -                          -                          
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี4ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี7 สินดาํเนินงาน 5,696,267           5,518,217           5,042,845           4,301,742           
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ4มขึ7น) ลดลง
   ลูกหนี7การคา้และลูกหนี7 อื4น (1,762,352)          (654,365)             (1,245,519)          470,921              
   สินคา้คงเหลือ (1,234,482)          (176,030)             (390,998)             (535,530)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื4น (374,227)             42,854                (74,866)               18,501                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื4น 7                          (20,441)               1,084                  (422)                    
หนี7 สินดาํเนินงานเพิ4มขึ7น (ลดลง)
   เจา้หนี7การคา้และเจา้หนี7 อื4น 2,422,307           856,453              1,707,043           152,791              
   หนี7 สินหมุนเวียนอื4น 241,472              (249,537)             (54,038)               (66,476)               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (34,580)               (23,932)               (4,205)                 (8,160)                 
   ประมาณการหนี7 สิน (16,160)               (26,195)               -                          -                          
   หนี7 สินไม่หมุนเวียนอื4น (1,364)                 4,250                  (73)                      142                     
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,936,888           5,271,274           4,981,273           4,333,509           
   รับดอกเบี7ย 147,838              132,624              123,066              114,833              
   จ่ายดอกเบี7ย (26,625)               (52,473)               -                          -                          
   จ่ายภาษีเงินได้ (115,963)             (52,152)               (15,156)               (2,033)                 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,942,138           5,299,273           5,089,183           4,446,309           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี7



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ'นสุดวนัที) 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที4มีภาระผกูพนัลดลง 1,415                  22,611                -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ4มขึ7น -                          -                          (180,940)             -                          
เงินสดจ่ายจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (2,512)                 -                          -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          418,607              -                          -                          
ซื7อที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ (974,782)             (490,132)             (724,945)             (361,481)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,157                10,215                5,128                  6,360                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื4นเพิ4มขึ7น (7,950)                 (26,632)               (2,118)                 (2,324)                 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (969,160)             (67,843)               (902,875)             (357,445)             
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั7นจากสถาบนัการเงินลดลง (29,996)               (401,274)             -                          -                          
จ่ายเงินปันผล (3,742,145)          (3,367,930)          (3,742,145)          (3,367,930)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (3,772,141)          (3,769,204)          (3,742,145)          (3,367,930)          
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ)มขึ'น (ลดลง) 602,294              (160,361)             -                          -                          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ)มขึ'นสุทธิ 803,131              1,301,865           444,163              720,934              
กาํไรจากอตัราแลกเปลี4ยนที4ยงัไม่เกิดขึ7นจริง
   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 233,368              16,029                282,043              26,511                
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 17,931,328         14,952,793         11,743,380         9,591,930           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 18,967,827         16,270,687         12,469,586         10,339,375         

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี7
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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ(นสุดวนัที) 30 กนัยายน 2558 

1. ข้อมูลทั)วไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 34 (ปรับปรุง 2557) เรื' อง งบการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหวา่งกาลนี� จดัทาํขึ�นเพื'อให้ขอ้มูลเพิ'มเติมจากงบการเงินประจาํปีที'นาํเสนอครั� งล่าสุด ดงันั�น
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี'ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื'อไม่ให้
ขอ้มูลที'นาํเสนอซํ� าซอ้นกบัขอ้มูลที'ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี�ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที'บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี�  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี� จัดทาํขึ� นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
(มหาชน) (ซึ' งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึ' งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัย่อย”) โดยใช้เกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2557  

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที)เริ)มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่
ที'ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึ' งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที'เริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื'อให้มี
เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ
และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที'กล่าวข้างต้น บางฉบับมีการ
เปลี'ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ' งสามารถสรุปไดด้งันี�  
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที) 19 (ปรับปรุง 2557) เรื)อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี� กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น ในขณะที'มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนก็ได ้  

 มาตรฐานฉบบันี� มีผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี'ยนแปลงการรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในงวดปัจจุบนัจากการทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนไปเป็นการ
รับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นและไดท้าํการปรับปรุงรายการของงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบ
การเงินงวดก่อนที'นาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดใ้ชน้โยบายบญัชีนี�มา
ตั�งแต่แรก ผลสะสมของการเปลี'ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที) 10 เรื)อง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เกี'ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทน
เนื�อหาเกี'ยวกับการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมที'เดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 27 เรื' อง           
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี� เปลี'ยนแปลงหลกัการเกี'ยวกบัการพิจารณาว่า      
ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันี�ผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการที'เขา้
ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที'เขา้ไปลงทุน และตนสามารถ
ใช้อาํนาจในการสั'งการกิจกรรมที'ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วน
การถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่กึ'งหนึ'งก็ตาม การเปลี'ยนแปลงที'สําคญันี� ส่งผลให้ฝ่าย
บริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการที'เขา้ไป
ลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปลี'ยนแปลงหลกัการตามมาตรฐานฉบบันี�ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที) 11 เรื)อง การร่วมการงาน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 11 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 31 เรื' อง ส่วนได้เสียใน       
การร่วมคา้ ซึ' งไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดให้กิจการที'ลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาวา่ตนมี
การควบคุมร่วม (Joint control) กับผูล้งทุนรายอื'นในกิจการนั�นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกับ       
ผูล้งทุนรายอื'นในกิจการที'ถูกลงทุนนั�นแล้วให้ถือว่ากิจการนั�นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) 
หลงัจากนั�น กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนั�นว่าเป็น การดาํเนินงาน
ร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุนให้เหมาะสม
ประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์
หนี� สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วนที'ตนมีสิทธิตามสัญญาใน      
งบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนได้
เสียในงบการเงินที'แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนใน    
การร่วมคา้ตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 มาตรฐานฉบบันี�ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที) 12 เรื)อง การเปิดเผยข้อมูลเกี)ยวกบัส่วนได้เสียในกจิการอื)น  

 มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดเรื'องการเปิดเผยขอ้มูลที'เกี'ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วม
การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการที'มีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี� จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที) 13 เรื)อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดแนวทางเกี'ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที'เกี'ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี� สินใดตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานที'เกี'ยวขอ้งอื'น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี� และใช้วิธี
เปลี'ยนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ'มใชม้าตรฐานนี�   

 มาตรฐานฉบบันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที)ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) จาํนวนหลายฉบบั ซึ' งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที'มีรอบระยะเวลาบญัชีที'เริ'มในหรือหลงัวนัที'     
1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื'อให้มีเนื�อหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื'อว่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื'อนาํมาถือ
ปฏิบติั  

2. นโยบายการบัญชีที)สําคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที'ใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปลี'ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื'องจากการนาํมาตรฐาน
ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามที'กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3  

3. ผลสะสมจากการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื)องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบัติ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปลี'ยนแปลงนโยบายการบญัชีที'สําคญัตามที'กล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 และ ขอ้ 2 เนื'องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปลี'ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวได้แสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  
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 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที'มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงันี�  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ   
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิ'มขึ�น 432 78 
กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรลดลง (432) (78) 
   
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที'  

30 กนัยายน 2557 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
กาํไรขาดทุน:   
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ลดลง (เพิ'มขึ�น) (4) 1 
กาํไรสุทธิเพิ'มขึ�น (ลดลง) (4) 1 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น:   
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์เพิ'มขึ�น (21) - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จลดลง (21) - 
กาํไรต่อหุ้น (บาท)   
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานเพิ'มขึ�น (ลดลง) (0.003) 0.001 
   
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที'  

30 กนัยายน 2557 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
กาํไรขาดทุน:   
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ลดลง (เพิ'มขึ�น) (14) 4 
กาํไรสุทธิเพิ'มขึ�น (ลดลง) (14) 4 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น:   
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์เพิ'มขึ�น (110) - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จลดลง (110) - 
กาํไรต่อหุ้น (บาท)   
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานเพิ'มขึ�น (ลดลง) (0.011) 0.003 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั 

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

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 2,775 2,338 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื�อวตัถุดิบ - - 25 11 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย - - 44 60 ตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - 61 64 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม - - 202 263 ตามสญัญา 
      
รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 607 340 269 337 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื�อสินคา้และวตัถุดิบ 1,500 861 146 43 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 112 87 112 87 ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ 10 10 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 87 71 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย 24 13 24 13 ตามสญัญา 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 7,993 6,602 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื�อวตัถุดิบ - - 42 41 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย - - 144 203 ตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - 164 215 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม - - 556 841 ตามสญัญา 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 1,279 1,030 930 909 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื�อสินคา้และวตัถุดิบ 3,790 2,539 334 138 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 317 265 317 265 ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ 33 43 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 242 197 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย 55 41 55 41 ตามสญัญา 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบริษทัที'เกี'ยวขอ้งกัน ณ วนัที' 30 กันยายน 2558 และวนัที'                  
31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี(การค้า - กจิการที)เกี)ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5) 
บริษทัยอ่ย - - 3,002 2,464 

บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 753 420 282 343 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  753 420 3,284 2,807 

     
เจ้าหนี(การค้า - กจิการที)เกี)ยวข้องกัน (หมายเหตุ 12) 
บริษทัยอ่ย - - 30 27 

บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 1,417 810 179 28 

รวมเจา้หนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  1,417 810 209 55 

 

เงินทดรองจากกจิการที)เกี)ยวข้องกัน (หมายเหตุ 12) 
บริษทัยอ่ย - - 125 112 

บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 208 66 157 25 

รวมเงินทดรองจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  208 66 282 137 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั�น 39 34 14 13 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 4 2 1 

รวม 44 38 16 14 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั�น 110 122 43 40 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 13 16 6 5 

รวม 123 138 49 45 
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5. ลูกหนี(การค้าและลูกหนี(อื)น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที'ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 748 418 3,143 2,745 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 3 1 110 59 
   3 - 6 เดือน 2 1 31 3 

รวม 753 420 3,284 2,807 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที'ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,466 7,003 3,984 2,965 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 1,069 881 250 247 
   3 - 6 เดือน 90 55 11 - 
   6 - 12 เดือน 34 61 2 1 
   เกิน 12 เดือนขึ�นไป 87 44 - - 

รวม 9,746 8,044 4,247 3,213 

รวมลูกหนี�การคา้ 10,499 8,464 7,531 6,020 
หกั: ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ (156) (131) (10) (1) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 10,343 8,333 7,521 6,019 

ลูกหนี� อื'น     
ลูกหนี� อื'น 46 38 1 1 

รวมลูกหนี� อื'น 46 38 1 1 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื'น - สุทธิ 10,389 8,371 7,522 6,020 
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6. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธิที)จะได้รับ 

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที'จะได้รับสําหรับ      
งวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2558 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 1 มกราคม 2558 932 386 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิที'จะไดรั้บเพิ'มระหวา่งงวด 100 - 
หกั: กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที'จะไดรั้บระหวา่งงวด (192) (101) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 840 285 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื)น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาษีซื�อรอเรียกคืน 451 310 69 65 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 247 64 46 14 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 129 100 12 6 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 148 126 - - 
ลูกหนี�ตามสัญญาซื�อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 21) 11 15 8 - 

อื'น ๆ 62 54 36 11 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื'น 1,048 669 171 96 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที'แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการตามราคาทุน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี� 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

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

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 1,073 892 

รวม 13,128 12,947 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 10,932 10,751 

ที'ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื'อวนัที'  27 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ'มเงินลงทุนใน        
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจํานวนเงิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื'อนําไปลงทุนใน       
Delta India Electronics Pvt. Ltd. สําหรับซื� อพื�นที'อาคารสํานักงาน ทั� งนี� การเพิ'มเงินลงทุนดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างของกลุ่มบริษทั 

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2558 และ 2557 

9. อสังหาริมทรัพย์เพื)อการลงทุน  

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื'อการลงทุน สําหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 
2558 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ที'ดินใหเ้ช่า 

อาคารสาํนกังาน
ใหเ้ช่า รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 1 มกราคม 2558 39 206 245 
ค่าเสื'อมราคาสาํหรับงวด - (8) (8) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1 3 4 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 40 201 241 
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10. ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีที'ดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2558 
สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 1 มกราคม 2558 4,361 2,341 
ซื�อเพิ'มระหวา่งงวด - ราคาทุน 975 725 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที'จาํหน่าย (11) (4) 
ค่าเสื'อมราคาสาํหรับงวด (573) (432) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับงวด (4) (4) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 54 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 4,802 2,626 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื)น 

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื'นสําหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2558 
สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

 
สิทธิบตัร 

ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร์ อื'นๆ รวม 

ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร์ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 1 มกราคม 2558 538 39 6 583 8 
ซื�อเพิ'มระหวา่งงวด - 8 - 8 2 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (42) (19) (1) (62) (5) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 53 (1) (1) 51 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 549 27 4 580 5 
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12. เจ้าหนี(การค้าและเจ้าหนี(อื)น 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 1,417 810 209 55 
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนั 5,525 4,750 4,403 3,838 
เงินทดรองจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 208 66 282 137 
เจา้หนี� อื'น 616 458 557 379 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,146 2,232 2,140 1,366 
เงินรับล่วงหนา้ 344 339 203 166 
รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื'น 11,256 8,655 7,794 5,941 

13. หนี(สินหมุนเวยีนอื)น 
     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี�ตามสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
(หมายเหตุ 21) 162 43 19 6 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที'จ่ายคา้งจ่าย 40 117 7 64 
ภาษีขายคา้งชาํระ 187 73 - - 
อื'น ๆ 157 69 21 31 
รวมหนี� สินหมุนเวยีนอื'น 546 302 47 101 

14. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 
30 กนัยายน 2558 สรุปไดด้งันี�  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 1 มกราคม 2558 1,334 228 
บวก: รับรู้เพิ'มระหวา่งงวด 122 23 
หกั: ลดลงระหวา่งงวด (35) (4) 
หกั: กลบัรายการระหวา่งงวด (8) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 26 - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 1,439 247 
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15. ประมาณการหนี(สิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 15 318 91 424 176 176 
รับรู้เพิ'มระหว่างงวด 3 275 220 498 36 36 
ลดลงระหวา่งงวด (3) - (13) (16) - - 
กลบัรายการระหวา่งงวด (4) (181) (177) (362) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุนจาก                     
อตัราแลกเปลี'ยนที'ยงัไม่เกิดขึ�นจริง - 14 3 17 12 12 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 30 กันยายน 2558 11 426 124 561 224 224 

       
ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 15 81 43 139 - - 
ประมาณการหนี� สินระยะยาว - 237 48 285 176 176 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 15 318 91 424 176 176 

       
ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 11 118 67 196 - - 
ประมาณการหนี� สินระยะยาว - 308 57 365 224 224 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) 30 กันยายน 2558 11 426 124 561 224 224 
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16. เงินปันผล 

 เงินปันผลที'ประกาศจ่ายในปี 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงันี�  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2557 ที'ประชุมสามญัผูถื้อหุน้             
เมื'อวนัที' 30 มีนาคม 2558 3,742 3.00 

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

17. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด (57) (7) (6) - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ'มขึ�น (ลดลง) 42 (16) - - 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ'มขึ�น (4) (7) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5 21 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที)แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (14) (9) (6) - 

   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด (197) (40) (10) - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (4) (6) - - 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (เพิ'มขึ�น) ลดลง 10 (23) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 25 19 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที)แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (166) (50) (10) - 
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18. ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุด
วนัที' 30 กนัยายน 2558 และ 2557 ที'นาํเสนอต่อประธานบริหารของกลุ่มบริษทัซึ' งเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปนี�  

    
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน  

 

ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ 

ส่วนงานการ 
จดัการพลงังาน  

ส่วนงานสมาร์ท 
กรีนไลฟ์ อื'น ๆ งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
          (ปรับปรุงใหม่) 
รายได ้           
รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บั
ลกูคา้ภายนอก 8,198 7,787 3,192 3,217 62 133 651 319 12,103 11,456 

รวมรายได ้ 8,198 7,787 3,192 3,217 62 133 651 319 12,103 11,456 

            
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,668 1,665 187 344 (22) 16 (332) (383) 1,501 1,642 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ที'ไม่ไดปั้นส่วน: 

 
 

 
 

 
   

 
 

ดอกเบี�ยรับ 
 

 
 

 
 

   56 50 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี'ยน 

 
 

 
 

 
   189 20 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       - 3 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม       - 192 
รายไดอ้ื'น 

 
 

 
 

 
   92 81 

ค่าใชจ่้ายอื'น 
 

 
 

 
 

   (71) (23) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       - 2 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
 

 
 

 
 

   (12) (16) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   1,755 1,951 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

 
 

 
 

   (14) (9) 

กาํไรสาํหรับงวด 
 

 
 

 
 

   1,741 1,942 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน  

ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ 

ส่วนงานการ 
จดัการพลงังาน  

ส่วนงานสมาร์ท 
กรีนไลฟ์ อื'น ๆ งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
          (ปรับปรุงใหม่) 
รายได ้           
รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บั
ลกูคา้ภายนอก 24,021 22,672 9,007 9,311 200 388 1,328 794 34,556 33,165 

รวมรายได ้ 24,021 22,672 9,007 9,311 200 388 1,328 794 34,556 33,165 

            
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 4,921 4,535 600 863 (52) 2 (838) (1,131) 4,631 4,269 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ที'ไม่ไดปั้นส่วน:       
ดอกเบี�ยรับ      162 149 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี'ยน      318 154 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       - 3 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม       - 192 
รายไดอ้ื'น      239 266 
ค่าใชจ่้ายอื'น      (151) (103) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        - 2 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (30) (60) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      5,169 4,872 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (166) (50) 

กาํไรสาํหรับงวด      5,003 4,822 

19. ภาระผูกพนัและหนี(สินที)อาจเกดิขึ(น 

19.1 ภาระผูกพนัเกี)ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าดําเนินงาน 

19.1.1 ณ วนัที' 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที'สาํคญัเกี'ยวกบัการก่อสร้างอาคาร
จาํนวนประมาณ 11 ล้านบาท และ 20 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 11 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2557: 6 ลา้นบาท) และการซื�อเครื'องจกัรและอุปกรณ์จาํนวนประมาณ 65 ลา้นบาท 0.2 ลา้นยโูร 
หรือประมาณ 7 ลา้นบาท และ 28 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 15 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 
108 ลา้นบาท 0.1 ลา้นยโูร หรือประมาณ 4 ลา้นบาท และ 5 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 2 ลา้นบาท)  

19.1.2 ณ วนัที' 30 กนัยายน 2558 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที'สําคญัเกี'ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานจาํนวน
ประมาณ 2 ลา้นโครนาสวีเดน หรือประมาณ 8 ลา้นบาท 0.7 ลา้นซลอตีโปแลนด์ หรือประมาณ 7
ล้านบาท 0.8 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ หรือประมาณ 28 ล้านบาท 36 ล้านรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 19 ล้านบาท และ 2 ล้านยูโรหรือประมาณ 66 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 2 ล้าน        
โครนาสวีเดน หรือประมาณ 7 ลา้นบาท 1 ลา้นซลอตีโปแลนด์ หรือประมาณ 8 ลา้นบาท 1 ลา้น 
ฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ หรือประมาณ 28 ล้านบาท 36 ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ 19 ล้านบาท 
และ 2 ลา้นยโูรหรือประมาณ 94 ลา้นบาท) 
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19.2 ภาระคํ(าประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ�าประกนัซึ' งเกี'ยวเนื'องกบัภาระผูกพนับางประการตามปกติธุรกิจคงคา้ง
อยู ่ณ วนัที' 30 กนัยายน 2558 ดงัต่อไปนี�  

19.2.1 หนังสือคํ� าประกันที'ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯคงค้างอยู่ประมาณ 1,164 ล้านบาท                     
(31 ธันวาคม 2557: 1,162 ลา้นบาท) (รวมหนงัสือคํ�าประกนัที'ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
ให้แก่กรมสรรพากรจาํนวนประมาณ 1,137 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 1,135 ล้านบาท) 
สาํหรับการถูกประเมินภาษี ตามที'กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที' 19.3.1) 

19.2.2 หนงัสือคํ�าประกนัที'ออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงคา้งอยูป่ระมาณ 583 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 319 ลา้นบาท 1 ลา้นยโูร หรือประมาณ 45 ลา้นบาท  1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 
33 ลา้นบาท 0.5 ลา้นซลอตีโปแลนด ์หรือประมาณ 5 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด ์
หรือประมาณ 7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 466 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 240 ล้านบาท          
1 ลา้นยูโร หรือประมาณ 56 ลา้นบาท 0.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 30 ลา้นบาท และ 0.7 
ลา้นเรอลับราซิล หรือประมาณ 9 ลา้นบาท 0.07 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 2 ลา้นบาท 
และ 0.6 ลา้นซลอตีโปแลนด ์หรือประมาณ 6 ลา้นบาท) 

19.3 การถูกประเมินภาษี  

19.3.1 ก. ในปี 2549 บริษทัฯได้รับหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 
2540 ถึง 2543 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 740 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ'ม) บริษทัฯได้
ยื'นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร (“คณะกรรมการฯ”) และใน
ระหว่างปี 2554 คณะกรรมการดงักล่าวมีคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ปรับลดจาํนวนเงินลงเหลือ
ประมาณ 734 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ'ม) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื'นฟ้องต่อศาล
ภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดังกล่าวของกรมสรรพากร และใน
ระหวา่งปี 2555 ศาลภาษีอากรกลางก็ไดมี้คาํพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเฉพาะเบี�ยปรับลง
ร้อยละ 50 (กล่าวคือ เบี� ยปรับลดลงเหลือจํานวนประมาณ 121 ล้านบาท จากเดิมที'
กรมสรรพากรคาํนวณไวที้' 241 ลา้นบาท) ส่วนคาํขออื'นของบริษทัฯศาลภาษีอากรกลางให้ยก
ฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไม่เห็นด้วยกับคาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงได้ยื'น
อุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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ข. ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากร
สําหรับปี 2544 ถึง 2547 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 401 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ'ม) 
และบริษทัฯได้ยื'นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซึ' งใน
ระหวา่งปี 2556 คณะกรรมการฯมีคาํวินิจฉยัให้ยกอุทธรณ์ทั�งหมดของบริษทัฯ ดงันั�น บริษทัฯ
ได้ยื'นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดังกล่าวของ
กรมสรรพากรและเมื'อวนัที'  24 มิถุนายน 2557 ศาลภาษีอากรกลางได้มีคาํพิพากษาให้
กรมสรรพากรลดเบี� ยปรับและเงินเพิ'มลงเหลือจาํนวนประมาณ 201 ล้านบาท จากเดิมที'
กรมสรรพากรคาํนวณไวที้' 270 ลา้นบาท ส่วนคาํขออื'นของบริษทัฯศาลภาษีอากรกลางให้ยก
ฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไม่เห็นด้วยกับคาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงได้ยื'น
อุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 อย่างไรก็ตามทั�ง 2 กรณีขา้งตน้ ที'ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเชื'อว่าบริษทัฯจะชนะคดีใน
ที'สุด ดว้ยเหตุนี�บริษทัฯจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

ค. ในระหวา่งงวดปัจุบนั บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากร
สาํหรับปี 2548 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.96 ลา้นบาท และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับปี 2548 จาํนวนประมาณ 0.06 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ'ม) ซึ' งบริษทัฯไดย้ื'น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยู่ใน
ระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯเชื'อว่าผลการประเมินดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทัฯ
อย่างเป็นสาระสําคญั บริษทัฯจึงมิได้บนัทึกสํารองสําหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้น
บญัชี 

19.3.2  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดถู้กประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 2546 - 2558 เป็นจาํนวน
เงินประมาณ 78 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 43 ลา้นบาท และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษี
สรรพสามิตสําหรับปี 2548 - 2557 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 373 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 
204 ล้านบาท ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการยื'นอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ณ วนัที' 30 กันยายน 2558    
บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้และมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายที'บนัทึก
ไวใ้นบญัชีเป็นจาํนวนเงินประมาณ 139 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 76 ลา้นบาท และ 119 ลา้น
รูปีอินเดีย หรือประมาณ 65 ลา้นบาท ตามลาํดบั ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวเชื'อ
วา่จะไม่มีผลเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสํารอง
สาํหรับการประเมินภาษีไวใ้นบญัชี 
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20. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 ณ วนัที' 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หนี� สินทางการเงินที'สาํคญัที'เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงันี�  

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนี� สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี'ยนเฉลี'ย                            

 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐฯ 181 157 137 112 36.3696 32.9630 
ยโูร 21 23 5 3 40.9052 40.0530 
เยน 64 124 293 247 0.3034 0.2738 
ซลอตีโปแลนด ์ 2 5 - 1 9.6554 9.3164 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใช้ตราสารอนุพนัธ์ที'บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่เหมาะสมเป็นเครื'องมือใน
การบริหารความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื'อบริหารความเสี'ยงจากอตัรา
แลกเปลี'ยนที'ยงัมีผลบงัคบั ณ วนัที' 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัต่อไปนี�  

 ณ วนัที' 30 กนัยายน 2558 
 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี'ยนตามสญัญา ครบกาํหนดสญัญา 
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 147 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 33.88000 - 36.78500 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวิตเซอร์แลนด ์
16 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.96505 - 0.97435 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
ตุลาคม 2558 

   ยโูรต่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 5 ลา้นยโูร 1.08725 - 1.09416 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนดต่์อยโูร ตุลาคม 2558 
   ยโูรต่อตุรกีลีร่า 2 ลา้นยโูร 3.38800 - 3.43150 ตุรกีลีร่าต่อยโูร ตุลาคม 2558 
สัญญาซื(อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 66.63000 - 66.95000 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ ตุลาคม 2558 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 3.90710 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ ตุลาคม 2558 
   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 2 ลา้นยโูร 1.12015 - 1.12160 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร ตุลาคม 2558 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.69850 - 0.71120 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 
ตุลาคม 2558 

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 35.74000 - 35.79000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ พฤศจิกายน 2558 
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 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2557 
 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี'ยนตามสญัญา ครบกาํหนดสญัญา 
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 117 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.38000 - 33.44000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2558 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวิตเซอร์แลนด ์
11 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.95760 - 0.98180 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
มกราคม 2558 

   ยโูรต่อฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 7 ลา้นยโูร 1.20080 - 1.20300 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม 2558 
   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.25150 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2558 
   ยโูรต่อตุรกีลีร่า 2 ลา้นยโูร 2.80900 - 2.86300 ตุรกีลีร่าต่อยโูร มกราคม 2558 
   ซลอตีโปแลนดต่์อ                             

ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์
2 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 3.55600 - 3.63000 ซลอตีโปแลนดต่์อ  

 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์
มกราคม 2558 

   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 1 ลา้นยโูร 1.22050 - 1.25410 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2558 
สัญญาซื(อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 62.02000 - 64.45000 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2558
   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.57720 - 2.70400 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2558 
   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 6 ลา้นยโูร 1.22510 - 1.25220 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2558
   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.83840 - 0.87030 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 
มกราคม 2558 

   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.24300 - 2.33650 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2558 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวิตเซอร์แลนด ์
1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.98510 ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
มกราคม 2558 

21. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื)องมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ' งมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินที'เกี'ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที'ไม่มีตลาดที'
มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที'มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
ใช ้วธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลที'สามารถสังเกตไดที้'
เกี'ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที'จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นให้มากที'สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที' 13 เรื'อง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของ
ขอ้มูลที'นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที'มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื'นที'สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที'ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี'ยวกบักระแสเงินในอนาคตที'กิจการประมาณขึ�น  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 21

ณ วนัที' 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที'วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที)วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 7) - 11 - 11 
     

หนี(สินที)วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 13) - 162 - 162 
     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที)วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 7) - 8 - 8 
     

หนี(สินที)วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 13) - 19 - 19 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที'ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คํานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ' งขอ้มูลที'นาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลที'
สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที'เกี'ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี'ยนทนัที อตัราแลกเปลี'ยนล่วงหนา้ของเงินตรา
ต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี�ย เป็นตน้  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม  

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื'อวนัที' 26 ตุลาคม 2558 


