
 
 
 

 

        30 กรกฎาคม 2562 
 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

เร่ือง      ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสองของปี 2562 
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานในไตรมาสสอง 
(เม.ย. – มิ.ย.) ของปี 2562 ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 โดยสรุปดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 2-62 ไตรมาส 2-61 ไตรมาส 1-62 % เปลีย่นแปลง 

จ านวน  %  จ านวน  %  จ านวน  %  Q2-62 vs Q2-61 Q2-62 vs Q1-62 

รายไดจ้ากการขาย 13,915 100.0  13,126 100.0  12,949 100 6.0 7.5 

ก าไรขั้นตน้ 2,772 19.9 2,889 22.0 2,978 23.0 (4.0) (6.9) 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 658 4.7 1,141 8.7 979 7.6 (42.3) (32.8) 

ก าไรสุทธิ 868 6.2 1,387 10.6 1,083 8.4 (37.4) (19.9) 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)  0.70  1.11  0.87    

                  

ยอดขายสินคา้และบริการในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 13,915 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
และเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.5 จากไตรมาสท่ีแลว้ เน่ืองจากความตอ้งการของตลาดท่ีเพิ่มข้ึนส าหรับผลิตภณัฑ์เน็ตเวิร์คสวติช์
และผลิตภณัฑเ์คร่ืองมือช่างอุตสาหกรรม 

ก าไรขั้นตน้ในไตรมาสสองของปี 2562 มีจ านวน 2,772 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4 จากไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน และลดลงร้อยละ 6.9 จากไตรมาสท่ีแลว้ เน่ืองจากการชะลอตวัของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศอินเดีย และ
ความตอ้งการของตลาดท่ีลดลงส าหรับวตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการผลิตส่งผลใหว้ตัถุดิบคงเหลือมีมูลค่าลดลงจากการ
ปรับตน้ทุนมาตรฐานในไตรมาสน้ี ท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ของไตรมาสน้ีลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 19.9 เทียบกบัร้อยละ 22 
ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและร้อยละ 23 ในไตรมาสแรก 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวิจยัและพฒันา) ในไตรมาสน้ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.0  จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.8 จากไตรมาสท่ีแลว้ เน่ืองจาการเพิ่มข้ึนของจ านวนบุคลากรดา้นการตลาด
และการวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทนักับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยอีนัรวดเร็ว และเพื่อรองรับกบัสภาวะการแข่งขนัท่ีหลากหลายในตลาดโลกไร้พรมแดน 

 



 
 
 

 

 

ก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 658 ลา้นบาท ลดลง 483 ลา้นบาทจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ี
ร้อยละ 8.7 มาอยูท่ี่ร้อยละ 4.7 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะท่ีก าไร
สุทธิของไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 868 ลา้น ลดลงร้อยละ 37.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีก าไรต่อหุ้นอยูท่ี่ 0.70 บาท 
ลดลงจาก 1.11 บาทต่อหุน้ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

สรุปฐานะทางการเงิน  

หน่วย : ล้านบาท   30 มิถุนายน 2562   31 ธันวาคม 2561   % เพิม่ลด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   12,179   15,608   (22.0)  
เงินลงทุนชัว่คราว   2   223   (99.2) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   11,480   11,558   (0.7) 
สินคา้คงเหลือ   10,003   9,461   5.7  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม   506   536   (5.6) 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   425   438   (3.0) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   9,935   8,177   21.5  
สินทรัพยอ่ื์น   2,574   2,200   17.0  

สินทรัพย์รวม   47,104   48,201   (2.3)  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   11,792    11,801    (0.1)  
หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   239    239    0.0  
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน   283    317    (10.6)  
ส ารองผลประโยขน์ระยะยาวของพนกังาน   1,353    1,234    9.6 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   694    668    4.0  

         หน้ีสินรวม   14,362    14,260    0.7  
ส่วนของผูถื้อหุ้น   32,742    33,941    (3.5)  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้   47,104    48,201    (2.3)  
 
สินทรัพย์รวม 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 47,104 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยเม่ือ
เทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์ายการหลกั ดงัน้ี 

 
 



 
 
 

 

 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิและลูกหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจ านวน 11,480 ลา้นบาท ลดลง 78 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นยอดคงคา้งท่ียงัไม่ถึง
ก าหนดช าระประมาณร้อยละ 89 ยอดลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด  

สินค้าคงเหลือ )สุทธิ( ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจ านวน 10,003 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 542 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 5.7 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของวตัถุดิบ เน่ืองมาจาก
การชะลอตวัของธุรกิจโทรคมนาคม 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจ านวน 9,935 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,758 ลา้นบาทหรือร้อย
ละ 21.5 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ส่วนใหญ่มาจากบริษทัและบริษทัในเครือไดล้งทุนจดัตั้ง
ศูนย์วิจยัและพฒันาและโรงงานแห่งใหม่ท่ีอินเดีย รวมถึงการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภายใตโ้ครงการ “ Delta Smart Manufacturing” ท่ีประเทศไทย 

 
หนีสิ้นรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 14,362 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเล็กน้อยเม่ือ
เทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีการเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่จากการตั้งส ารองผลประโยชน์เพื่อพนกังาน
ในระยะยาว และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 32,742 ลา้นบาท ลดลง 1,199
ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.5 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนในคร่ึงปีแรก
และเงินปันผลท่ีจ่ายในไตรมาสน้ี 

 

 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
 

        ______________________  
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ)  
       กรรมการ 



 
 
 

 

 


