
 
 
 

 

        30 เมษายน 2561 
 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

เร่ือง      ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสหน่ึงของปี 2561 
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานในไตรมาสหน่ึง 
(ม.ค. – มี.ค.) ของปี 2561 ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โดยสรุปดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561 

หน่วย  :ล้านบาท  

ไตรมาส 1-61 ไตรมาส 1-60 ไตรมาส 4-60 % เปลีย่นแปลง 

จ านวน  %  จ านวน  %  จ านวน  %  Q1-61 vs Q1-60 Q1-61 vs Q4-60 

รายไดจ้ากการขาย 12,528 100.0  12,127 100.0  12,698 100 3.3 (1.3) 

ก าไรขั้นตน้ 2,731 21.8 3,218 26.5 3,106 24.4 (15.1) (12.1) 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 1,020 8.1 1,377 11.4 1,363 10.7 (26.0) (25.2) 

ก าไรสุทธิ 1,054 8.4 1,348 11.1 1,329 10.4 (21.8) (20.6) 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)  0.85  1.08  1.06    

                  

ผลประกอบการโดยรวมของบริษทัฯในไตรมาสน้ีไดรั้บผลกระทบหลกัๆจากปัจจยัดา้นลบ 2 ดา้นคือ การแข็ง
ค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐท่ีแขง็ค่าจากอตัราเฉล่ีย 35.1060 บาทต่อเหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกของปี 
2560 เป็น 31.5422 บาทต่อเหรียญสหรัฐในไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 และอีกปัจจยัหน่ึงคือ ภาวะการขาดแคลน
วตัถุดิบบางรายการในกลุ่มช้ินส่วนไฟฟ้า (Electrical parts) ในตลาดโลก ท าให้ตน้ทุนดา้นวตัถุดิบเพิ่มสูงข้ึนอย่างมี
นยัส าคญั และส่งผลกระทบในดา้นลบต่อยอดขายและก าไรของบริษทัฯ  

บริษทัฯ มียอดขายในไตรมาสหน่ึงของปีน้ีจ  านวน 12,528 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 จากยอดขายในไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลงเล็กน้อยจากยอดขายในไตรมาสท่ีแลว้ ทั้งน้ี หากไม่น าผลกระทบจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐเขา้มาพิจารณา ยอดขายในไตรมาสน้ีจะเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 
15.0 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

โดยยอดขายเพิ่มข้ึนมาจากผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) โดยเฉพาะยอดขาย
ในกลุ่มเพาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ าหรับรถยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions) ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อนประมาณ  1 เท่า และเพิ่มข้ึนร้อยละ 22.1 จากไตรมาสท่ีแลว้ เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายในยุโรปและใน
ภูมิภาคอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในแถบยโุรป ประกอบกบับริษทัฯ ไดผ้ลิตสินคา้น้ีในเชิงพาณิชย ์ 



 
 
 

 

 
(Mass production) ส่งผลใหย้อดขายเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปีก่อน อยา่งไรก็ตาม ยอดขาย ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเพาเวอร์
ซิสเตม็ส์ท่ีใชใ้นระบบโทรคมนาคม (Telecom power) ไดล้ดลงร้อยละ 13.3 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ก าไรขั้นตน้ในไตรมาสหน่ึงของปี 2561 มีจ านวน 2,731 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อย
ละ 15.1 และลดลงจากไตรมาสท่ีแลว้ร้อยละ 12.1 โดยสาเหตุหลกัมาจาก 1) การแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงิน
เหรียญสหรัฐอย่างมีนยัส าคญั 2) วตัถุดิบในกลุ่ม Electrical parts มีการขาดตลาดและราคาเพิ่มสูงข้ึนในบางรายการ 
และ 3) บริษทัฯมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตเพิ่มข้ึนเพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเดิม และเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีซ้ือ
ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและเป็นเคร่ืองจกัรประเภทอตัโนมติั เพื่อปรับปรุงให้เป็นการผลิตแบบอตัโนมติั
ภายใตโ้ครงการ “Delta Smart Manufacturing” ส่งผลใหมี้ตน้ทุนดา้นค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรเพิ่มสูงข้ึน โดยบริษทั
ฯเช่ือวา่ การลงทุนดงักล่าวจะส่งผลดีต่อบริษทัฯทั้งในดา้นการลดการใชพ้ลงังานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่
บริษทัฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากผลของปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมา ไดส่้งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้โดยรวมลดลงเหลือ 
21.8 จากร้อยละ 26.5 และ 24.4 ในงวดเดียวกนัของปีก่อนและไตรมาสท่ีแลว้ตามล าดบั 

อย่างไรก็ตาม อตัราค่าใช้จ่ายขายและบริหาร (รวมค่าวิจยัและพฒันา) ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน
จากอตัราร้อยละ 15.2 คงเหลือเพียงร้อยละ 13.7 ซ่ึงเกิดจากค่าใชจ่้ายในการขายท่ีลดลง แต่หากพิจารณาเฉพาะค่าใชจ่้าย
ในการวิจยัและพฒันา ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 12.1 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่ม
จ านวนพนกังานในประเทศเยอรมนัและอินเดีย เพื่อรองรับงานดา้นวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เพิ่มข้ึน   

ก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสหน่ึงของปี 2561 มีจ านวน 1,020 ลา้นบาทลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.0 หรือ
ลดลง 357 ลา้นบาทจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 8.1 ลดลงจาก
อตัราร้อยละ 11.1 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนขายท่ีเพิ่มข้ึน จึงท าใหก้ าไรสุทธิใน 
ไตรมาสน้ีมีจ านวน 1,054 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 8.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และมีก าไรต่อหุ้นลดลงจาก 1.08 
บาทในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเป็น 0.85 บาทในไตรมาสน้ี  
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

สรุปฐานะทางการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท  31 มี .ค . 61   31 ธ .ค . 60   % เปลีย่นแปลง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   17,833  17,320   3.0 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   10,352  10,468   (1.1) 
สินคา้คงเหลือ   7,995  7,684   4.0 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  712  593  20.1 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์    7,284  7,302   (0.2) 
อ่ืนๆ   2,565  2,650   (3.2) 
รวมสินทรัพย์   46,741  46,017  1.6 
       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น   215  229  (5.9) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   11,022  10,480  5.2 
อ่ืนๆ   2,394  2,835  (15.6) 
รวมหนีสิ้น   13,631  13,544  0.6 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   33,110  32,473  2.0 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   46,741  46,017  1.6 

 
สินทรัพย์รวม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 46,741 ลา้นบาทเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย  
จากยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์ายการหลกั ดงัน้ี 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิและลูกหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีจ านวน 10,352 ลา้นบาท ลดลงเพียงเล็กนอ้ยจาก ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นยอดคา้งช าระท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระคิดเป็นเกือบร้อย
ละ 89 ยอดลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด โดยระยะเวลาการเรียกช าระหน้ีไดล้ดลงจาก 76 วนัเป็น 75 วนั  

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีจ านวน 7,995 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจ านวน 111 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
คิดเป็นร้อยละ 4.0 สาเหตุหลกัมาจากการส ารองวตัถุดิบเพิ่มข้ึนเพื่อสนับสนุนการผลิตท่ีคาดว่าจะมีความ
ปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนในไตรมาสสอง อยา่งไรก็ตามระยะเวลาหมุนเวียนสินคา้คงเหลือเฉล่ียลดลงจาก 73 วนัเป็น 
72 วนั 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีจ านวน 712 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจ านวน 119 ลา้นบาท โดย
รายการหลกัท่ีเพิ่มข้ึนคือการลงทุนเพิ่มในบริษทัร่วม Delta Greentech Electronic Industry LLC ประมาณ 95 
ลา้นบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

 



 
 
 

 

หนีสิ้นรวม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 13,631 ลา้นบาท ลดลงเพียงเล็กนอ้ย โดยรายการ
หลกั คือยอดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินเก่ียวกบัการซ้ือวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 33,110 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 636 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 เน่ืองมาจากผลการด าเนินงานในไตรมาสหน่ึง ซ่ึงมีก าไรจ านวน 1,054 ล้านบาท  แต่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงประมาณ 434 ลา้นบาท ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นผลจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหรียญสหรัฐต่อเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง 

 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
 

        ______________________  
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ)  
       กรรมการ 

 


