
 
 
 

 

        24 กรกฎาคม 2563 
 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

เร่ือง      ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสองของปี 2563 
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ใคร่ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานใน
ไตรมาสสอง (เม.ย. – มิ.ย.) ของปี 2563 ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยสรุปดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 

หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 2-63 ไตรมาส 2-62 ไตรมาส 1-63 % เปลีย่นแปลง 

จ านวน  %  จ านวน  %  จ านวน  %  Q2-63 vs Q2-62 Q2-63 vs Q1-63 

รายไดจ้ากการขาย 14,491 100.0  13,915 100.0  12,680 100 4.1 14.3 

ก าไรขั้นตน้ 3,892 26.9 2,772 19.9 2,586 20.4 40.4 50.5 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 1,799   12.4 658 4.7 549 4.3 173.4 227.7 

ก าไรสุทธิ 2,020   13.9 868 6.2 857 6.8 132.7 135.7 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)  1.62  0. 70  0. 69    

                  

ยอดขายสินคา้และบริการในไตรมาสน้ีอยู่ท่ี 14,491 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.1 จากไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน และร้อยละ 14.3 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากความตอ้งการในผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูล cloud (cloud 
storage) และศูนยข์อ้มูล (data center) อย่างเช่น ผลิตภณัฑ์โซลูชัน่ส าหรับโครงสร้างพื้นฐาน (CIS) และเพาเวอร์ซัพ
พลายส าหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

ก าไรขั้นตน้ในไตรมาสสองของปี 2563 มีจ านวน 3,892 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 40.4 จากไตรมาสเดียวกนัของ
ปีก่อน และร้อยละ 50.5 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูล 
cloud (cloud storage) และศูนยข์อ้มูล (data center) ส่งผลให้ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ (product mix) เปล่ียนไปและมีผล
ใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสน้ีสูงข้ึน 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวิจยัและพฒันา) ในไตรมาสน้ียงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัไตรมาสท่ี
แลว้และไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสน้ี มีจ านวน 1,799 ลา้นบาท ส่งผลให้อตัราก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 4.7 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มาอยูท่ี่ร้อยละ 12.4 ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนดงัท่ีกล่าวขา้งตน้  
ก าไรสุทธิในไตรมาสน้ีเพิ่มมาอยู่ท่ี 2,020 ลา้นบาท ท าให้อตัราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 6.2 ในไตรมาสเดียวกนั



 
 
 

 

ของปีก่อน มาอยู่ท่ีร้อยละ 13.9 ในขณะท่ีก าไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ท่ี 1.62 บาทต่อหุ้น เพิ่มข้ึนจาก 0.70 บาทต่อหุ้นในไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อน 

สรุปฐานะทางการเงิน  

 
สินทรัพย์รวม 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 49,541 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยเม่ือ
เทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์ายการหลกั ดงัน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 9,782 ลา้นบาท ลดลง 2,612 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 21.1 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากการลงทุนเพิ่มเพื่อสร้างอาคารโรงงาน
และเคร่ืองจกัรใหม่จ  านวน 2,002 ลา้นบาทในอินเดียและประเทศไทย 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิและลูกหนี้อ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 11,952 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2,213 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 22.7 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
ส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 90 ของลูกหน้ีทั้งหมด เป็นยอดคงคา้งท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  

หน่วย : ล้านบาท 30 มถุินายน 2563 31 ธันวาคม 2562 % เพิม่ลด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,782 12,394 (21.1)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11,952 9,739 22.7 
สินคา้คงเหลือ 10,708 8,963 19.5 
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 988 2 58,084.6 
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,299 1,281 1.5 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 491 464 5.6 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 424 418 1.4 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,411 11,601 7.0 
สินทรัพยอ่ื์น 1,486 1,097 35.5 

สินทรัพย์รวม 49,541 45,958 7.8 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                      13,113                      10,151 29.2 
หน้ีสินและประมาณการคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้                           239                           239 (0.0)
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน                           343                           448 (23.5)
ส ารองผลประโยขน์ระยะยาวของพนักงาน                        1,470                        1,427 3.0 
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน                           792                           686 15.4 

         หน้ีสินรวม                      15,957                      12,952 23.2 
ส่วนของผูถื้อหุ้น                      33,584                      33,006 1.7 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น                      49,541                      45,958 7.8 



 
 
 

 

 

สินค้าคงเหลือ )สุทธิ( ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 10,708 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 1,745 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 19.5 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของวตัถุดิบ ซ่ึงเป็น
ผลมาจากความต้องการของลูกค้าท่ีเพิ่มข้ึนหลังไตรมาสหน่ีง ของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โซลูชั่นส าหรับ
โครงสร้างพื้นฐาน (CIS) และเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 12,411 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 801 ลา้นบาทหรือร้อย
ละ 7.0 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากการลงทุนจดัตั้งศูนยว์ิจยัและพฒันาท่ีอินเดีย 
รวมถึงการสร้างโรงงานแห่งใหม่ในอินเดียและประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทฯยงัคงมีการลงทุนใน
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใตโ้ครงการ “ Delta Smart Manufacturing” อย่าง
ต่อเน่ือง 

 
หนีสิ้นรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 15,957 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 3,005 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 23.2 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากเจา้หน้ีการคา้ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ซ้ือวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน   

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 33,584 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 578 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.7 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรในคร่ึงปีแรกของปีน้ีหัก
ดว้ยเงินปันผลในปีท่ีแลว้ 

 

 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

          ______________________  
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ)  
       กรรมการ 


