
 
 
 

 

วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 
เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 
        ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง ผลการด าเนินงานปี 2562 
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานในปี 2562 ตามงบ
การเงินรวมฉบบัตรวจสอบส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยสรุปดงัน้ี 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร  

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีควรศึกษาควบคู่ไปกบังบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ในกรณีท่ีไม่ไดก้  าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีแสดงในเอกสารฉบบัน้ีไดถู้กน าเสนอใน
สกุลเงินบาท โดยบริษทัฯได้น าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ท่ีปรับปรุง
เพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีจะกล่าวใน
เอกสารฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2561 และ 2560 และไดจ้ดัท าข้ึนในรูป
ของงบการเงินรวม (Consolidated Basis)  

สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิ (จำกงบกำรเงนิรวม)   2562 2561 2560 
สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 45,958 48,201 46,154 
หน้ีสินรวม ลา้นบาท 12,952 14,260 13,680 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 33,006 33,941 32,474 
ทุนจดทะเบียน ลา้นบาท 1,259 1,259 1,259 
ทุนช าระแลว้ ลา้นบาท 1,247 1,247 1,247 
อตัรำส่วนทำงกำรเงนิ     
อตัรำส่วนสภำพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า  2.99 3.07 3.09 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า  2.04 2.22 2.35 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า  0.45 0.37 0.38 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้  เท่า  4.81 4.82 4.70 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  วนั  75 75 77 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  เท่า  4.42 4.78 4.90 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  วนั  81 75 74 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี  เท่า  5.66 5.69 5.49 
ระยะเวลาช าระหน้ี  วนั  67 66 71 
วงจรเงินสด  วนั  89 84 80 
ข้อมูลและอตัรำส่วนทีแ่สดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร    
ขาย ลา้นบาท  51,172 53,067 49,224 
อตัราการเพ่ิมข้ึน )ลดลง (ของยอดขาย  (%) (3.6%) 7.8% 5.0% 



 
 
 

 

 
สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิ (จำกงบกำรเงนิรวม)   2562 2561 2560 
ข้อมูลและอตัรำส่วนทีแ่สดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร )ต่อ(    
ก าไรขั้นตน้  ลา้นบาท 10,474 12,123 12,547 
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 20.47% 22.84% 25.49% 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน  (รวมค่าวจิยัและพฒันา) ลา้นบาท 8,180 7,378 6,976 
อตัราค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน (รวมค่าวจิยัและพฒันา) ต่อยอดขาย (%) 16.00% 13.90% 14.17% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 4.48% 8.94% 11.32% 
อตัรารายไดอ่ื้น/รายไดร้วม (%) 1.35% 1.52% 2.11% 
ก าไรสุทธิ  ลา้นบาท 2,952 5,126 4,929 
อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของก าไรสุทธิ (%) (42.42%) 4.00% (10.64%) 
อตัราก าไรสุทธิต่อยอดขาย  (%) 5.77% 9.66% 10.00% 
อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 5.69% 9.51% 9.80% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 8.82% 15.44% 15.32% 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (%) 6.27% 10.87% 10.68% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร  (%) 46.78% 82.27% 89.99% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า  1.10 1.14 1.09 
อตัรำส่วนกำรวเิครำะห์ฯ นโยบำยทำงกำรเงนิ     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.40 0.42 0.42 
อตัราส่วนในความสามารถช าระดอกเบ้ีย  เท่า  3095.00 509.04 222.73 
อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 76.07%* 55.96% 55.68% 

* อยูร่ะหวา่งการน าเสนอเพ่ืออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2563 
 
ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทยีบระหว่ำงรอบปีบัญชี 2562 กับรอบปีบัญชี 2561 และ 2560                หน่วย : ล้ำนบำท 

 

  

2562 % 2561 % เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 2560 % เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 51,171.6       100.00 53,066.6       100.00 (1,895.0) (3.57) 49,224.0       100.00 1,947.6 3.96

ต้นทนุขายและบริการ 40,697.1         79.53 40,944.0         77.16 (246.9) (0.60) 36,677.3         74.51 4,019.8 10.96

ก าไรขัน้ต้น 10,474.5         20.47 12,122.7         22.84 (1,648.2) (13.60) 12,546.7         25.49 (2,072.2) (16.52)

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 8,180.5         15.99 7,378.3         13.90 802.1 10.87 6,975.7         14.17 1,204.7 17.27

ก าไรจากการด าเนินงาน 2,294.0           4.48 4,744.3           8.94 (2,450.3) (51.65) 5,571.0         11.32 (3,277.0) (58.82)

รายได้อ่ืน 725.1           1.42 870.6           1.64 (145.5) (16.72) 1,120.2           2.28 (395.1) (35.27)

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 46.8           0.09 270.5           0.51 (223.7) (82.69) 207.2           0.42 (160.4) (77.41)

ต้นทนุทางการเงิน 1.8           0.00 9.4           0.02 (7.6) (80.51) 19.6           0.04 (17.8) (90.65)

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 2,970.4           5.80 5,335.0         10.05 (2,364.6) (44.32) 6,464.3         13.13 (3,493.9) (54.05)

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18.8           0.04 208.6           0.39 (189.8) (91.00) 1,535.5           3.12 (1,516.7) (98.78)

ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด 2,951.7           5.77 5,126.4           9.66 (2,174.8) (42.42) 4,928.8         10.01 (1,977.2) (40.11)



 
 
 

 

 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรแบ่งตำมกลุ่มธุรกจิ  

กลุ่มผลติภัณฑ์ 2562 2561 2560 

  รำยได้ % รำยได้ % รำยได้ % 

กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) 23 ,296 63.1% 34,404 64.8%  31,051  63.1%  
กลุ่มผลิตภณัฑโ์ครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 16,735 32.7% 16,471 31.0%  16,153   32.8%  
กลุ่มผลิตภณัฑอ์ตัโนมติั (Automation) 1,945 3.8% 1,818 3.5%  1,809   3.7%  
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 195 0.4% 374 0.7% 211   0.4%  
        ยอดขำยรวม 51,172 100.0% 53,067 100.0%  49,224  100.0%  

 
หมายเหตุ  
 ส่วนงำนเพำเวอร์อเีลคโทรนิคส์ )Power electronics segment) เป็นส่วนงานท่ีท าการออกแบบ ผลิต และจ าหน่ายเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์ 

เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ท่ีใชใ้นรถยนต ์โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์ 
เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภณัฑท่ี์มีการออกแบบโดยเฉพาะ ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ท่ีใชใ้นรถยนต ์พดัลมระบายความร้อน 
ตวัแปลงกระแสไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมถึงโซลินอยดแ์ละอีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ เป็นตน้ 

 ส่วนงำนระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำน )Infrastructure segment) เป็นส่วนงานท่ีท าการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับเทคโนโลยี
ส่ือสารขอ้มูล และโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับระบบพลงังาน โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ระบบโทรคมนาคม พลงังานทดแทน ระบบเก็บพลงังาน และ
พลงังานก าลงัสูง เป็นตน้ 

 ส่วนงำนระบบอตัโนมัติ )Automation segment) เป็นส่วนงานท่ีท าการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอตัโนมติัส าหรับภาคอุตสาหกรรมและอาคาร 
โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ระบบอตัโนมติัส าหรับเคร่ืองจกัร ระบบขบัเคล่ือนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์อจัฉริยะ และระบบแสงสวา่งอตัโนมติัส าหรับ
อาคาร เป็นตน้ 

ยอดขายตามงบการเงินรวมในปี 2562 มีจ  านวน 51,172 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.6 จากปี 2561 แต่เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 4.0 จากปี 2560 เน่ืองจากการลดลงของยอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งยอดขายในกลุ่มเพาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ าหรับรถยนต ์(Electric Vehicle Solutions) ซ่ึงลดลงร้อยละ 
23 จากปีก่อน  

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยแบ่งตำมเขตภูมิศำสตร์  

 
 

ในปี 2562 ยอดขายในทวีปเอเชียยงัครองอนัดบัหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมว้า่สัดส่วนจะลดลงจากร้อยละ 46 ในปี 
2561 มาอยู่ท่ีร้อยละ 36 ในปี 2562 อนัดบัต่อมาได้แก่ แถบอเมริกาเหนือซ่ึงเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 26 มาอยู่ท่ีร้อยละ 34 
ในขณะท่ียโุรปยงัคงมีสัดส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 27-28 เช่นเดียวกบัปีก่อน  



 
 
 

 

รำยได้อ่ืน   
รายไดอ่ื้นจ านวน 725 ลา้นบาทในปี 2562 ประกอบดว้ยรายการหลกั ดงัน้ี 
- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับจ านวน 238 ลา้นบาทลดลงจากปี 2561 จ านวน 2.4 ลา้นบาทเน่ืองจากมีการโอนเงิน

ฝากประจ าบางส่วนท่ีครบก าหนดมาพกัไวท่ี้บญัชีออมทรัพย ์และเพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ านวน 45 ลา้นบาท
ตามล าดบั เน่ืองจากการปรับอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา จากร้อยละ 0.75 ในปี 2560 มา
อยูท่ี่ร้อยละ 1.50 ในปี 2561 และร้อยละ 1.75 ในปี 2562 

- ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 33 ลา้นบาท ลดลง  143 ลา้นบาทและ 31 ลา้นบาทจากปี 2561 และปี 
2560 ตามล าดบั เน่ืองจากในปี 2560 อตัราแลกเปล่ียนมีแนวโน้มแข็งค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ไดอ่้อนค่าลง
ชัว่คราวในปี 2561 และกลบัมาแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองอีกคร้ังในปี 2562 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ี
จะเก็งก าไรเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน แต่ยงัคงมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงแบบคุม้ครองสถานะสุทธิของ
เงินแต่ละสกุลแบบเตม็จ านวน เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

 
แหล่งที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 
ต้นทุนขำยและค่ำใช้จ่ำย 
ต้นทุนขำย 
ตน้ทุนขายในปี 2562 เม่ือเทียบกบัยอดขายคิดเป็นร้อยละ 79.5 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 77.2 และร้อยละ 74.5 ในปี 

2561 และปี 2560 ตามล าดบั  เน่ืองจากส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ท่ีต่างกนั (การชะลอค าสั่งซ้ือของลูกคา้ในกลุ่มเพาเวอร์
ซพัพลายท่ีใชส้ าหรับรถยนตแ์ละการเร่ิมตน้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เน็ตเวอร์คสวิทซ์ (Network Switch) ซ่ึงยงัไม่ถึง
จุดคุม้ทุนในปี 2562) และการแข็งค่าของเงินบาท ประกอบกบัการเพิ่มข้ึนของค่าเส่ือมราคาจากการลงทุนในเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตภายใต้โครงการ Delta Smart Manufacturing ซ่ึงจะช่วยยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระยะยาว 

 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรขำยและบริหำร 
ในปี 2562 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวิจยัและพฒันา) เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.9 จากปี 2561 เน่ืองจาก

การยกระดบัทีมวิจยัและพฒันาในเยอรมนัเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้าในยุโรป และเพิ่มข้ึน



 
 
 

 

ร้อยละ 17.3 จากปี 2560 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดท้  าสัญญาขอใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลย ี(Intellectual Property 
& Technology License Agreement) กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งแห่งหน่ึง  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ ใหท้นักบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและความตอ้งการของตลาดท่ีไม่หยดุน่ิง  

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการลงทุนจัดตั้ งบริษัทแห่งใหม่ในปี 2561 เพื่อด าเนินการวิจัยและพฒันา
ผลิตภณัฑย์านยนตไ์ฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาและผลิตภณัฑ์ยานยนตไ์ฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกในยุโรป เพื่อ
สร้างหลกัประกนัวา่บริษทัฯ จะสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 

 
ก ำไร 
อตัราก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขายในปี 2562 ลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 4.5 เทียบกบัร้อยละ 8.9 ในปี 2561  

และร้อยละ 11.3 ในปี 2560 ตามล าดบั เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายและค่าวิจยัและพฒันาดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
ส่งผลให้อตัราก าไรสุทธิลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 5.8 หรือมีจ านวน 2,952 ลา้นบาท เทียบกบัร้อยละ 9.7 ในปี 2561 และร้อย
ละ 10.0 ในปี 2560 โดยมีอตัราก าไรต่อหุ้นอยูท่ี่ 2.37 บาทต่อหุ้น ลดลงจากอตัราหุ้นละ 4.12 บาทต่อหุ้นในปี 2561 และ 
3.95 บาทต่อหุน้ในปี 2560 

 
สินทรัพย์และหนีสิ้น 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 45,958 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.7 และร้อยละ 0.1 

จากปี 2561 และปี 2560 ตามล าดบั มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ียร้อยละ 6.3 เทียบกบัปี 2561 และ 2560 ท่ี
มีอตัราร้อยละ 10.9 และ 10.7 ตามล าดบั สืบเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายและค่าวิจยัและพฒันาดงัท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้ 

 สินทรัพยข์องบริษทัฯ แบ่งเป็นกลุ่มหลกัๆ และมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 
 

2562 VS 2561 2562 VS 2560

31 ธันวาคม 

2562

31 ธันวาคม 

2561

31 ธันวาคม 

2560

31 ธันวาคม 

2559
 เพิ่ม/(ลด)ร้อยละ  เพิ่ม/(ลด)ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,394 15,608 17,320 19,685 (20.6%) (28.4%)
เงินลงทุนชัว่คราว 2 223 215 431 (99.2%) (99.2%)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,739 11,558 10,468 10,697 (15.7%) (7.0%)
สินคา้คงเหลือ 8,964 9,461 7,684 7,297 (5.3%) 16.7%
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 464 536 593 0 (13.4%) (21.7%)
คา่ความนิยมในการรวมกิจการ 418 438 450 307 (4.7%) (7.1%)
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,600 8,177 7,302 5,966 41.9% 58.9%
สินทรัพยอ่ื์น 2,378 2,200 1,985 1,937 8.1% 19.8%

สินทรัพย์รวม 45,958 48,201 46,018 46,319 (4.7%) (0.1%)



 
 
 

 

สัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทระหว่ำงปี 2562 2561 และ 2560 
  

  
- เงินสดและเงินฝำกธนำคำร (รวมเงินลงทุนช่ัวครำว) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 12,395 ลา้นบาท 

ลดลงจากปี 2561 และ 2560 ร้อยละ 21.7 และร้อยละ 29.3 ตามล าดบั เน่ืองจากมีการลงทุนในท่ีดิน อาคาร
และเคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึนรวม 5,312 ลา้นบาทในอินเดีย และประเทศไทย 

- ยอดลูกหนีก้ำรค้ำสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 9,739 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 และปี 2560 ท่ี
ร้อยละ 15.7 และร้อยละ 7.0 ตามล าดบั เน่ืองจากการหดตวัของธุรกิจประเภท Branding ท่ีมีก าหนด
ระยะเวลาการช าระหน้ีท่ียาวนาน  ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
เป็นจ านวน 62 ลา้นบาทเน่ืองจากลูกคา้ของธุรกิจประเภท Branding  รายหน่ึงมีการช าระล่าชา้ 

- สินค้ำคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 256 2 มีจ านวน 8 , 964 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5. 3 จากปี 256 1 และเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 16. 7 ของปี 25 60 ตามล าดบั เน่ืองจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพิ่มข้ึนจากสภาวะตึงตวัของตลาดช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2561 ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดมี้การตั้งส ารองสินคา้ลา้สมยัจ านวน 217 ลา้นบาท โดย
ยอดท่ีเพิ่มข้ึนมาจากการตั้งส ารองเพิ่มในประเทศไทย และอินเดีย   

-    ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 11,600 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 และปี 
2560 ท่ีร้อยละ 41.9 ร้อยละ 58.9 ตามล าดบั เน่ืองจากการบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการลงทุนสร้างศูนยว์จิยั
และโรงงานแห่งใหม่ในประเทศอินเดียและมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อทดแทนเคร่ืองจกัร
เก่า รวมทั้งเพิ่มก าลงัการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้เป็นการผลิตแบบอตัโนมติัในประเทศ
ไทยภายใตโ้ครงการ “Delta Smart Manufacturing”  

 
 
 
 



 
 
 

 

 

หนีสิ้นและสภำพคล่อง 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 12,952 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ท่ีร้อยละ 9.2 

และร้อยละ 4.4 ของปี 2560 ตามล าดบั โดยอตัราหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ 0.40 เท่า ลดลงจาก 0.42 เท่าของปี 2561 
และปี 2560 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ สามารถด ารงโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมและมีความเส่ียงทางการเงินใน
ระดบัต ่า 
 
 หนีสิ้นแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี ้

 
 
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวน 33,006 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.8 จากปี 2561 แต่เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 1.6 จากปี 2559 เน่ืองจากมีการลงทุนจ านวนมากในระหวา่งปี ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ในปี 2562 ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 8.8 เทียบกบัร้อยละ 15.4 ของปี 2561 และท่ีอตัราร้อยละ 15.3 ของปี 2560 จากสาเหตุ
ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 
   
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                                                      
        ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                             
 

________________________ 
                                (นายอนุสรณ์ มุทราอิศ) 

                                                                                            กรรมการ 


