
 
 
 

 

        26 ตุลาคม 2561 
 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

เร่ือง      ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสามของปี 2561 
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานในไตรมาสสาม 
(ก.ค. – ก.ย.) ของปี 2561 ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 โดยสรุปดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561 

หน่วย  :ล้านบาท  

ไตรมาส 3-61 ไตรมาส 3-60 ไตรมาส 2-61 % เปลีย่นแปลง 

จ านวน  %  จ านวน  %  จ านวน  %  Q3-61 vs Q3-60 Q3-61 vs Q2-61 

รายไดจ้ากการขาย 13,734 100.0  12,147 100.0  13,144 100.0 13.1 4.5 

ก าไรขั้นตน้ 3,358 24.5 3,100 25.5 2,889 22.0 8.3 16.2 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 1,517   11.0 1,390 11.4 1,158 8.8 9.1 31.0 

ก าไรสุทธิ 1,680 12.2   1,409 11.6 1,387 10.6 19.2 21.1 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)  1.35  1.13  1.11    

  
         

 
      

บริษทัฯ มียอดขายในไตรมาสสามของปีน้ีจ  านวน 13,734 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.1 จากยอดขายในไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ีหากไม่น าผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทต่อเงินเหรียญ
สหรัฐเขา้มาพิจารณา ยอดขายในไตรมาสน้ีจะเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 14.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โดยยอดขายเพิ่มข้ึนมาจากผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) โดยเฉพาะยอดขายใน
กลุ่มเพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรม (Standard Industrial Power Supplies หรือ IPS)  ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 
18.9 รองลงมาไดแ้ก่เพาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ าหรับรถยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions) ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 22.2  

ขณะเดียวกนั ยอดขายไตรมาสน้ีเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ก็เพิ่มข้ึนเช่นกนัท่ีอตัราร้อยละ 4.5 โดยยอดขายท่ี
เพิ่มข้ึนมาจากผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรม (Standard Industrial Power Supplies หรือ 
IPS) ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.2  

ก าไรขั้นตน้ในไตรมาสสองของปี 2561 มีจ านวน 3,358 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อย
ละ 8.3 ขณะเดียวกนั เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ก็เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกบัยอดขายท่ีร้อยละ 16.2 โดยสาเหตุหลกัมาจาก 
ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนและการแขง็ค่าของเงินบาทมีผลกระทบลดลงเม่ือเปรียบเทียบไตรมาสก่อน 



 
 
 

 

ก าไรสุทธิในไตรมาสน้ีมีจ านวน 1,680 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนถึงร้อยละ 19.2 
ขณะเดียวกนั เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ก็เพิ่มข้ึนเช่นกนัท่ีอตัราร้อยละ 21.1 โดยมีก าไรต่อหุ้น 1.35 บาท 
เพิ่มข้ึนจาก 1.13 บาทในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและ 1.11 บาทในไตรมาสก่อน 

สรุปฐานะทางการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท  30 ก.ย.61   31 ธ.ค.60   % เปลีย่นแปลง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   16,403  17,320   (5.3) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   11,268  10,468   7.6 
สินคา้คงเหลือ   9,518  7,684   23.9 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  740  593  24.8 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์    7,409  7,258   2.1 
อ่ืนๆ   3,176  2,695   17.8 
รวมสินทรัพย์   48,514  46,018  5.4 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น   -  229  (100) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   12,899  10,480  23.1 
อ่ืนๆ   2,438  2,835  (14.0) 
รวมหนีสิ้น   15,337  13,544  13.2 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   33,177  32,474  2.2 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   48,514  46,018  5.4 
 
สินทรัพย์รวม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 48,514 ลา้นบาทเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย  
จากยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์ายการหลกั ดงัน้ี 

ลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีจ านวน 11,268 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 800 ลา้น
บาทจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นยอดคา้งช าระท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระคิด
เป็นร้อยละ 90 ยอดลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด  

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีจ านวน 9,518 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจ านวน 1,834 ลา้นบาท จาก ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 24 สาเหตุหลกัมาจากการส ารองวตัถุดิบเพิ่มข้ึนเพื่อสนบัสนุน
การผลิตท่ีคาดว่าจะมีความปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนในไตรมาสส่ีในผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานส าหรับ
อุตสาหกรรม เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า  เพาเวอร์ซพัพลายคอมพิวเตอร์เครือข่ายและ DC-DC 



 
 
 

 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีจ านวน 740 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจ านวน 157 ลา้นบาท จาก ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยรายการหลกัท่ีเพิ่มข้ึนคือการลงทุนเพิ่มในบริษทัร่วม Delta Greentech Electronic 
Industry LLC ประมาณ 95 ลา้นบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

หนีสิ้นรวม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 15,337 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 1,793 ลา้นบาท 
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยรายการหลกั คือยอดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินเก่ียวกบัการ
ซ้ือวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 33,177 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 703 
ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หลงัจากมีการจ่ายเงินปันผลประจ าปีในไตรมาสสองแลว้ 

 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
 

        ______________________  
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ)  
       กรรมการ 

 
 


