
 
 
 

 

        24 กรกฎาคม 2561 
 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

เร่ือง      ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสองของปี 2561 
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานในไตรมาสสอง 
(เม.ย. – มิ.ย.) ของปี 2561 ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดยสรุปดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561 

หน่วย ล้านบาท 

ไตรมาส 2-61 ไตรมาส 2-60 ไตรมาส 1-61 % เปลีย่นแปลง 

จ านวน  %  จ านวน  %  จ านวน  %  Q2-61 vs Q2-60 Q2-61 vs Q1-61 

รายไดจ้ากการขาย 13,144 100.0  12,296 100.0  12,528 100 6.9 4.9 
ก าไรขั้นตน้ 2,889 22.0 3,123 25.4 2,731 21.8 (7.5) 5.8 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 1,158 8.8 1,441 11.7 1,020 8.1 (19.7) 13.5 
ก าไรสุทธิ 1,387 10.6 843 6.9 1,054 8.4 64.6 31.6 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)  1.11  0.68  0.85    

ผลประกอบการโดยรวมของบริษทัฯในไตรมาสน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนไดรั้บผลกระทบ
จากปัจจยัด้านลบ คือ การแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐท่ีแข็งค่าจากอตัราเฉล่ีย 34.2863 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองของปี 2560 เป็น 31.9468 บาทต่อเหรียญสหรัฐในไตรมาสเดียวกนัของปี 2561  

บริษทัฯ มียอดขายในไตรมาสสองของปีน้ีจ  านวน 13,144 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.9 จากยอดขายในไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี หากไม่น าผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทต่อเงินเหรียญ
สหรัฐเขา้มาพิจารณา ยอดขายในไตรมาสน้ีจะเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 15.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โดยยอดขายเพิ่มข้ึนมาจากผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) โดยเฉพาะยอดขาย
ในกลุ่มเพาเวอร์ซัพพลายท่ีใชส้ าหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions) ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.1 เน่ืองจากการ
เพิ่มข้ึนของยอดขายในยุโรปและในภูมิภาคอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในแถบยุโรปและอเมริกา 
รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มผลิตภณัฑ์พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) มียอดขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 และอุปกรณ์เพาเวอร์ซัพ
พลายมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรม (Standard Industrial Power Supplies หรือ IPS) มียอดขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.5 

ขณะเดียวกนั ยอดขายไตรมาสน้ีเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ก็เพิ่มข่ึนเช่นกนัท่ีอตัราร้อยละ 4.9 โดยยอดขายท่ี
เพิ่มข้ึนมาจากผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 และผลิตภณัฑ์ DC-DC 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 23 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโซนอเมริกาเหนือ 



 
 
 

 

ก าไรขั้นตน้ในไตรมาสสองของปี 2561 มีจ านวน 2,889 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 
7.5 โดยสาเหตุหลกัมาจาก การแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐอยา่งมีนยัส าคญั ส่งผลให้ตน้ทุนวตัถุดิบ
ในรูปของเงินบาทเพิ่มสูงข้ึน ไดส่้งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้โดยรวมลดลงเหลือ ร้อยละ 22 จากร้อยละ 25.4 ในงวดเดียวกนั
ของปีก่อน 

ขณะเดียวกนั อตัราก าไรขั้นตน้ไตรมาสน้ีเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ก็เพิ่มข่ึนเช่นเดียวกบัยอดขายท่ีร้อยละ 
5.8 โดยมีสาเหตุมาจากการฟ้ืนตวัของผลิตภณัฑ ์DC-DC และเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ในงวดเดียวกนัปีก่อน บริษทัฯมี ค่าใชจ่้ายรายการส าคญัท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายจากการถูกประเมินภาษี
จ านวน 992 ลา้นบาทประกอบดว้ย 

1) เงินส ารองส าหรับภาษีเงินได ้รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม จ  านวน 734 ลา้นบาท ส าหรับการประเมินภาษีเงิน
ไดใ้นระหวา่งปี 2540 ถึง 2543 ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งช าระตามค าพิพากษาของศาลฎีกาอ่านเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 และ 

2) ส ารองเพิ่มอีกจ านวนรวม 258 ลา้นบาทและส ารองท่ีมีอยูเ่ดิมจ านวน 100 ลา้นบาท ส าหรับภาษีเงินได้
ส าหรับการประเมินภาษีเงินไดใ้นระหวา่งปี 2544 ถึง 2549 รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มรวมจ านวน 557 ลา้นบาท  

ดงันั้น จากการท่ีบริษทัฯไดพ้ิจารณาตั้งส ารองส าหรับค่าใชจ่้ายดงักล่าวในงวดเดียวกนัปีก่อน ส่งผลใหก้ าไร
สุทธิในไตรมาสน้ีท่ีมีจ านวน 1,387 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนถีงร้อยละ 64.6 โดยมีก าไรต่อหุ้น 
1.11 บาท เพิ่มข้ึนจาก 0.68 บาทในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
 ขณะเดียวกนั ก าไรสุทธิไตรมาสน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ก็เพิ่มข้ึนเช่นกนัท่ีอตัราร้อยละ 31.6 โดยมี
สาเหตมาจากการฟืน้ตวัของผลิตภณัฑ ์DC-DC และเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ประกอบกบั
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐแขง็ค่าข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงคร่ึงหลงัของเดือน มิ.ย.61  
สรุปฐานะทางการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท  30 ม.ิย.61   31 ธ.ค.60   % เปลีย่นแปลง 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   15,607  17,320   (9.9) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   11,310  10,468   8.0 
สินคา้คงเหลือ   8,480  7,684   10.4 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  750  593  26.6 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์    7,422  7,258   2.3 
อ่ืนๆ   3,224  2,695   19.6 
รวมสินทรัพย์   46,793  46,018  1.7 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น   -  229  (100) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   12,211  10,480  16.5 
อ่ืนๆ   2,588  2,835  (8.7) 
รวมหนีสิ้น   14,799  13,544  9.3 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   31,994  32,473  (1.5) 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   46,793  46,017  1.7 



 
 
 

 

สินทรัพย์รวม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 46,793 ลา้นบาทเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย  
จากยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์ายการหลกั ดงัน้ี 

ลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีจ านวน 11,310 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 842 
ลา้นบาทจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นยอดคา้งช าระท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ
คิดเป็นเกือบร้อยละ 90 ยอดลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด  

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีจ านวน 8,480 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจ านวน 796 ลา้นบาท จาก ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 10 สาเหตุหลกัมาจากการส ารองวตัถุดิบเพิ่มข้ึนเพื่อสนบัสนุน
การผลิตท่ีคาดวา่จะมีความปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนในไตรมาสสาม ในผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์เครือข่ายและผลิตภณัฑ ์DC-DC 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีจ านวน 750 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจ านวน 157 ลา้นบาท จาก ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยรายการหลกัท่ีเพิ่มข้ึนคือการลงทุนเพิ่มในบริษทัร่วม Delta Greentech Electronic 
Industry LLC ประมาณ 95 ลา้นบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

หนีสิ้นรวม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 14,799 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 1,255 ลา้นบาท 
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยรายการหลกั คือยอดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินเก่ียวกบัการ
ซ้ือวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 31,994 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 479 
ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากมีการจ่ายเงินปันผลประจ าปีจ านวน 2,744 ลา้นบาทในไตรมาสน้ี 

 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
 

        ______________________  
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ)  
       กรรมการ 


