24 กรกฎาคม 2563
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสสองของปี 2563
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ใคร่ ขอชี้แจงผลการดาเนิ นงานใน
ไตรมาสสอง (เม.ย. – มิ.ย.) ของปี 2563 ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยสรุ ปดังนี้
สรุ ปผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563
ไตรมาส 2-63
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้จากการขาย
กาไรขั้นต้น
กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
กาไรต่ อหุ้น )บาท(

จานวน

%

ไตรมาส 2-62
จานวน

%

ไตรมาส 1-63
จานวน

14,491 100.0 13,915 100.0 12,680
3,892 26.9 2,772 19.9 2,586
1,799 12.4
658 4.7
549
2,020 13.9
868 6.2
857
1.62
0. 70
0. 69

% เปลีย่ นแปลง

%

Q2-63 vs Q2-62

Q2-63 vs Q1-63

100
20.4
4.3
6.8

4.1
40.4
173.4
132.7

14.3
50.5
227.7
135.7

ยอดขายสิ นค้าและบริ การในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 14,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากไตรมาสเดี ยวกันของปี
ก่อน และร้อยละ 14.3 จากไตรมาสก่อน เนื่ องจากความต้องการในผลิตภัณฑ์เกี่ ยวกับการจัดเก็บข้อมูล cloud (cloud
storage) และศูนย์ขอ้ มูล (data center) อย่างเช่ น ผลิ ตภัณฑ์โซลู ชนั่ สาหรับโครงสร้ างพื้นฐาน (CIS) และเพาเวอร์ ซัพ
พลายสาหรับคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย
กาไรขั้นต้นในไตรมาสสองของปี 2563 มีจานวน 3,892 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.4 จากไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อน และร้อยละ 50.5 จากไตรมาสก่อน เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
cloud (cloud storage) และศูนย์ขอ้ มูล (data center) ส่ งผลให้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ (product mix) เปลี่ยนไปและมีผล
ให้อตั รากาไรขั้นต้นในไตรมาสนี้สูงขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (รวมค่าวิจยั และพัฒนา) ในไตรมาสนี้ ยงั อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาสที่
แล้วและไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
กาไรจากการดาเนิ นงานในไตรมาสนี้ มีจานวน 1,799 ล้านบาท ส่ งผลให้อตั รากาไรจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 4.7 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน มาอยูท่ ี่ร้อยละ 12.4 ซึ่ งเป็ นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นดังที่กล่าวข้างต้น
กาไรสุ ทธิ ในไตรมาสนี้ เพิ่มมาอยู่ที่ 2,020 ล้านบาท ทาให้อตั รากาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 6.2 ในไตรมาสเดี ยวกัน

ของปี ก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 13.9 ในขณะที่กาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นอยู่ที่ 1.62 บาทต่อหุ ้น เพิ่มขึ้นจาก 0.70 บาทต่อหุ ้นในไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน
สรุ ปฐานะทางการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลื อ
สิ นทรั พย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่ น
สิ นทรั พย์หมุนเวียนอื่ น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าความนิ ยมในการรวมกิ จการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์อื่น
สิ นทรัพย์ รวม
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินและประมาณการค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยขน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

30 มิถุ นายน 2563
9,782
11,952
10,708
988
1,299
491
424
12,411
1,486
49,541
13,113
239
343
1,470
792
15,957
33,584
49,541

31 ธันวาคม 2562 % เพิม่ ลด
12,394
(21.1)
9,739
22.7
8,963
19.5
2
58,084.6
1,281
1.5
464
5.6
418
1.4
11,601
7.0
1,097
35.5
45,958
7.8
10,151
239
448
1,427
686
12,952
33,006
45,958

29.2
(0.0)
(23.5)
3.0
15.4
23.2
1.7
7.8

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 49,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์รายการหลัก ดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจานวน 9,782 ล้านบาท ลดลง 2,612 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่ องจากการลงทุนเพิ่มเพื่อสร้างอาคารโรงงาน
และเครื่ องจักรใหม่จานวน 2,002 ล้านบาทในอินเดียและประเทศไทย
ลูกหนีก้ ารค้ าสุ ทธิและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจานวน 11,952 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,213 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
ส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 ของลูกหนี้ท้ งั หมด เป็ นยอดคงค้างที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ

สิ นค้ าคงเหลือ )สุ ทธิ( ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจานวน 10,708 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 1,745 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ ซึ่ งเป็ น
ผลมาจากความต้อ งการของลู ก ค้า ที่ เพิ่ ม ขึ้ น หลัง ไตรมาสหนี่ ง ของกลุ่ ม ธุ รกิ จ ผลิ ตภัณฑ์ โ ซลู ชั่นส าหรั บ
โครงสร้างพื้นฐาน (CIS) และเพาเวอร์ ซพั พลายสาหรับคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจานวน 12,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 801 ล้านบาทหรื อร้อย
ละ 7.0 เมื่ อเที ยบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่ องจากการลงทุ นจัดตั้งศู นย์วิจยั และพัฒนาที่ อินเดี ย
รวมถึ ง การสร้ า งโรงงานแห่ ง ใหม่ ใ นอิ น เดี ย และประเทศไทย นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯยัง คงมี ก ารลงทุ น ใน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตภายใต้โครงการ “ Delta Smart Manufacturing” อย่าง
ต่อเนื่อง

หนีส้ ิ นรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้ น 15,957 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,005 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 23.2 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยส่ วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้ การค้าซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ซื้ อวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมจานวน 33,584 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 578
ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งเป็ นผลมาจากกาไรในครึ่ งปี แรกของปี นี้ หัก
ด้วยเงินปันผลในปี ที่แล้ว

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
______________________
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ)
กรรมการ

