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Executive Summary
บทสรุปผูบ้ริหาร

Executive Summary

• Delta Thailand datacenter, telecom power and EV-related businesses continue to see growth in line with 

global market growth. 
ผลติภณัฑธ์ุรกจิศนูยข์อ้มลู ธุรกจิโทรคมนาคม และธุรกจิเกีย่วกบั EV ภายใตก้ารด าเนินงานของเดลตา้ประเทศไทย เตบิโตอย่างต่อเนื่องสอดคลอ้งกบัทศิทางตลาดโลก

• Rising energy costs, recent supply disruptions from COVID-19 lockdowns in China, along with material 

shortages and price increase are continuing to pose a challenge to general business landscape. 

However, due to close collaborations with partners and customers, Delta Thailand has seen significant 

improvement in sales revenue and gross profit margin for Q2’22 compared to Q1’22.
ตน้ทุนพลงังานทีเ่พิม่สงู ร่วมกบัผลกระทบจากมาตรการปิดเมอืงเพือ่ควบคุมโควดิ-19 ในประเทศจนี และสถานการณ์ขาดแคลนวตัถุดบิ ควบคู่กบัแนวโน้มราคาทีป่รบัตวั
สงูขึน้ ยงัคงเป็นสภาวการณ์ทีท่า้ทายในการด าเนินธุรกจิ อย่างไรกต็าม ดว้ยแนวทางการผสานความร่วมมอือยา่งใกลช้ดิกบัพารท์เนอรแ์ละลกูคา้ สง่ผลใหเ้ดลตา้ประเทศไทย
สามารถขบัเคลือ่นรายไดจ้ากการขาย และอตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัไตรมาส 2/2565 เตบิโตอย่างมนียัส าคญัจากไตรมาสก่อนหน้า

• Delta Thailand is continuing production capacity expansion and fulfilling delivery of backlog orders, but 

we must continue to carefully monitor and manage risks from ongoing global material, logistics and cost 

issues.
เดลตา้ประเทศไทย เดนิหน้าขยายก าลงัการผลติเพือ่รองรบัยอดสัง่ซื้อและส่งมอบสนิคา้คา้งส่งใหก้บัลกูคา้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัคงเฝ้าระวงัตดิตามและบรหิารจดัการความเสีย่ง 
จากสถานการณ์วตัถุดบิของโลก รวมถงึประเดน็เกีย่วเนื่องดา้นโลจสิตกิส ์และตน้ทุน



Business Outlook

แนวโนม้ธุรกิจ
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Market Overview
ภาพรวมตลาด

Market Outlook แนวโน้มตลาด

• Thailand is downgrading COVID-19 from pandemic to endemic and is 

opening borders and easing restrictions to boost the economy. However, 

the ongoing conflict in Ukraine is continuing to impact energy and food 

prices and leading to higher inflation, tighter financial conditions worldwide. 
ประเทศไทย ลดระดบัโควดิ-19 จากสถานะโรคระบาดใหญ่สู่โรคประจ าถิน่ และเดนิหน้าเปิดพรมแดนพรอ้มผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมต่าง ๆ เพือ่พลกิฟ้ืนเศรษฐกจิ อย่างไรกด็ ีความขดัแยง้ในยเูครนทีย่งัไมค่ลีค่ลายจะส่งผลกระทบต่อราคา
อาหารและพลงังาน รวมถงึอตัราเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้ ท าให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกด าเนินนโยบายทางการเงนิทีเ่ขม้งวด

• Despite high demand for EVs and other key products, delivery schedules 

are still delayed from China’s recent COVID-19 lockdowns and risks 

remain because of China’s continuing of its ‘dynamic-zero’ COVID-19 

policy.
แมว้่าผลติภณัฑ ์EV และสนิคา้หลกัอื่น ๆ มคีวามตอ้งการอย่างสงู แต่สถานะการจดัส่งยงัคงลา่ชา้ สบืเนื่องจาก
สถานการณ์ปิดเมอืงในประเทศจนีช่วงก่อนหน้านี้ และความเสีย่งต่อเนื่องภายใตน้โยบายโควดิเป็นศนูย์ของประเทศจนี

• Therefore, we see supply chain disruptions, especially in the EV 

businesses, as an ongoing risk for the manufacturing sector to manage 

with potential impact to cost, delivery and gross profit.
ผลกระทบห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะในธุรกจิ EV ยงัคงเป็นความเสีย่งต่อภาคการผลติในการบรหิารจดัการตน้ทุน        
การขนส่งสนิคา้ และผลก าไร

Source: Bangkok Post
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Market Overview
ภาพรวมตลาด

Delta Actions มาตรการรบัมือ

• Delta prioritizes the safety and wellbeing of our workforce while minimizing 

operation disruptions. Therefore, we continue to offer booster shot vaccines to 

prevent the spread of COVID-19 in our factories. 
เดลตา้ใหค้วามส าคญักบัสุขอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน พรอ้มบรรเทาผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยสนบัสนุนการ
ฉดีวคัซนีเขม็กระตุน้ใหก้บับุคลากร เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายโควดิ-19 ในพืน้ทีโ่รงงาน

• In Q2, 2022, Delta Production’s supply situation was more stable. However, the 

risk of COVID-19 lockdowns China remains and must be managed.
ในไตรมาส 2/2565 สถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานของสายการผลติเดลตา้มคีวามเสถยีรมากขึน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงเฝ้าระวงั
ความเสีย่งจากการปิดเมอืงในจนีทีย่งัคงมอียู่ เพือ่การบรหิารจดัการอย่างเหมาะสม

• Delta is monitoring the global supply chain situation and working with our 

partners to minimize disruption, find solutions and maintain continuous 

operations. 
เดลตา้ตดิตามสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานของโลก และมุง่เน้นการท างานร่วมกบัพารท์เนอร ์เพือ่บรรเทาผลกระทบ หาแนวทางแกไ้ข 
และสรา้งความต่อเนื่องในการปฏบิตังิาน
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Business Outlook
แนวโน้มธุรกจิ

THAILAND ประเทศไทย

• Delta Thailand’s Industrial Automation businesses had 

8% growth in Q2’22 compared with Q1’22. Major 

contribution was from main distribution channels and 

projects in Vietnam and other regional markets.
ธุรกจิระบบอตัโนมตัภิาคอุตสาหกรรมเตบิโต 8% จากไตรมาสก่อน ขบัเคลือ่นโดยช่องทาง
จ าหน่ายหลกั ร่วมกบัโครงการในเวยีดนาม และตลาดอื่น ๆ ในภมูภิาค

• Delta Thailand’s EV charging station business had 

negative growth in Q2’22 compared with Q1’22 due to 

delivery delays. However, Y-o-Y growth was 156% due 

to implementation of major ongoing projects in DC quick 

charger installations for automotive companies and state 

enterprises. 
ธุรกจิสถานีชารจ์ EV ชะลอตวัจากไตรมาสแรกเนื่องจากการขนส่งล่าชา้ แต่เตบิโต 156% 
จากปีก่อน โดยการตดิตัง้โครงการใหญ่ DC Quick Charger บรษิทัยานยนต์และรฐัวสิาหกจิ

Outdoor Telecom Power Solution
โซลชู ัน่ดา้นพลงังานโทรคมนาคมภายนอกอาคาร

INDIA อินเดีย

• Delta India had 8% revenue growth in Q2’22 compared 

with Q1’22.
รายไดเ้ดลตา้อนิเดยีในไตรมาส 2/2565 เตบิโต 8% จากไตรมาสแรก

• Major revenue contributors are from telecom power, 

UPS and data center related business. Major issues 

are some material shortages due to global supply 

chain issues. 
รายไดห้ลกัมาจากกลุ่มธุรกจิพลงังานโทรคมนาคม เครือ่งส ารองไฟฟ้า และผลติภณัฑ์
ธุรกจิศนูยข์อ้มลู โดยมปีระเดน็ส าคญัดา้นการขาดแคลนวตัถุดบิบางส่วน เนื่องจาก
ผลกระทบของห่วงโซ่อุปทานโลก

EGAT installed Delta 

200kW Ultra Fast Charger 

at Hua Hin Market Village
200kW Ultra Fast Charger ตดิตัง้ใหก้บั 
กฟผ. ทีม่ารเ์กต็วลิเลจหวัหนิ
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SEA & ANZ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ & ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

• Delta Vietnam had significant growth of 84% in Q2’22 

compared to Q1’22 with major contribution from 

telecom power related business.
เดลตา้เวยีดนาม เตบิโต 84% จากไตรมาสแรก โดยขบัเคลือ่นจากธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบั
พลงังานโทรคมนาคม

• Delta Australia’s revenue had slightly negative growth 

in Q2’22 compared with Q1’22 due to project delays 

and global supply chain and logistics issues affecting 

PVI and EV charger products. 
เดลตา้ออสเตรเลยี รายไดล้ดลงเลก็น้อยจากไตรมาสแรก เนื่องจากความล่าชา้ของ
โครงการและประเดน็ดา้นโลจสิตกิส ์ร่วมกบัห่วงโซ่อุปทานโลก 
ส่งผลกระทบต่อผลติภณัฑ ์PVI และ EV Charger

EUROPE ยุโรป

• Delta Europe automotive business had slight growth of 

4% in Q2’22 compared to Q1’22 due to issues from 

the global material shortage including insufficient IC 

supplies and lockdowns in China.
ธุรกจิผลติภณัฑย์านยนต์ส าหรบัยุโรป ขยายตวัเลก็น้อย 4% จากไตรมาสก่อนเนื่องจาก
ประเดน็ขาดแคลนวตัถุดบิ ซีง่ครอบคลุมถงึอุปทานของชิน้สว่น IC ทีไ่มเ่พยีงพอ ร่วมกบั
สถานการณ์ปิดเมอืงในประเทศจนี

• For industrial and medical power businesses, Q2’22 

had negative growth due to material shortages from 

China lockdown. However, demand remains high. 
ธุรกจิผลติภณัฑส์ าหรบัอุตสาหกรรมและการแพทยใ์นไตรมาส 2/2565 ปรบัตวัลดลง
เนื่องจากการขาดแคลนวตัถุดบิจากสถานการณ์ปิดเมอืงในประเทศจนี ขณะทีค่วาม
ตอ้งการใชง้านยงัทรงตวัในระดบัสงู

Business Outlook
แนวโน้มธุรกจิ

Delta Automotive 

Products
เดลตา้โซลชู ัน่ดา้นพลงังานส าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า

Delta Indoor Telecom 

Power System
เดลตา้โซลชู ัน่ดา้นพลงังานโทรคมนาคมภายในอาคาร
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Awards & Recognitions
รางวลัแหง่ความส าเรจ็

Climate Leaders Asia-Pacific 2022 list by 

the Financial Times and Nikkei Asia

May 27, 2022- Delta Thailand joined the inaugural 

edition of the Climate Leaders Asia-Pacific 2022 list by 

the Financial Times and Nikkei Asia in recognition of its 

superior environment, social & corporate governance 

(ESG) performance and continued dedication to 

reducing its carbon footprint.

เดลตา้ประเทศไทย ไดถู้กจดัอนัดบัรวมเขา้ในรายชือ่ผูน้ าดา้นสภาพภมูอิากาศในภมูภิาค
เอเชยีแปซฟิิกประจ าปี 2565 โดย Financial Times และ Nikkei Asia เพือ่ยกย่องการ
ด าเนินงานอย่างดเียีย่มดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล และความมุง่มัน่อย่าง
ต่อเนื่องในการลดคารบ์อนฟุตพริน้ต์

UL Environment Zero Waste to Landfill 

Validation for Sustainable Waste Processing

June 26, 2022- Delta Thailand received the UL2799A Zero 

Waste to Landfill (ZWTL) validation from UL Environment. 

UL Environment’s auditing and analysis validated the 

environmental claim:

• “Delta Electronics has achieved Zero Waste to Landfill 

Platinum Operations, 100% diversion”

เดลตา้ ประเทศไทย ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน UL2799A Zero Waste to Landfill (ZWTL) ระดบั
สงูสุดจาก UL Environment โดยการตรวจสอบ วเิคราะห ์และรบัรองค ากลา่วทางสิง่แวดลอ้มทีว่า่ 
“เดลตา้ อเีลคโทรนิคส ์ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงาน ZWTL ระดบัแพลตตนิัม่ คอืการก าจดั
ของเสยีอุตสาหกรรมโดยไมท่ าลายสิง่แวดลอ้ม โดยการฝังกลบแบบ 100%”



Operation Development

พฒันาการของฝ่ายปฏิบติัการ
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Sustainable Development
พฒันาการดา้นความยัง่ยนื

Cross-border Collaboration and Support for Thai Talents
ความร่วมมอืขา้มพรมแดนเพื่อสนบัสนุนเยาวชนไทยทีม่คีวามสามารถโดดเด่น

• In June 2022, Delta Thailand

• renewed an MOU with National Cheng Kung University

• and signed two new MOUs with two universities in Taiwan

• and Chiang Mai Tzu Chi School in Chiang Mai Thailand.

The partnerships provide training, internship and employment opportunities 

for Thai students support abroad and benefit the universities and Delta by 

facilitating knowledge and talent exchange, joint research and talent 

development.
เดลตา้ ประเทศไทยร่วมขอ้ตกลงสญัญา กบั National Cheng Kung University และลงนาม MOU ใหม ่2 ฉบบั กบั
มหาวทิยาลยั 2 แห่งในไตห้วนั และโรงเรยีนหนึ่งแห่งในเชยีงใหม ่เพือ่มอบโอกาสการฝึกอบรม การฝึกงาน และการจา้ง
งานใหก้บันกัศกึษาชาวไทย อนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัและองคก์รเดลตา้ผ่านการแลกเปลีย่นความรู้
ความสามารถ การวจิยัร่วมกนั และการพฒันาบุคลากรผูม้คีวามสามารถพเิศษ

• Despite the pandemic, Delta Thailand continues to drive development in 

automation education in Thailand. This year, Delta hosted 10 automation 

engineering student Thai teams from top universities in Thailand to join a 

kickoff event for the 8th Delta International Smart & Green Manufacturing 

Contest, also known as the Delta Cup.
เดลตา้ ประเทศไทย เป็นเจา้ภาพน าทมีนกัศกึษาวศิวกรรมระบบอตัโนมตั ิ10 ทมีจากมหาวทิยาลยัชัน้น าของไทย เขา้ร่วม
พธิเีปิดการแขง่ขนั Delta International Smart & Green Manufacturing Contest ครัง้ที ่8 หรอืทีรู่จ้กัในชือ่ Delta Cup
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Business Development
พฒันาการดา้นธุรกจิ

Delta’s Smart Farm for Community Enterprises

• On June 16 2022, Delta Thailand held a grand opening 

ceremony for the first Delta Smart Farm Solution for 

community enterprises in Thailand.
เดลตา้ ประเทศไทย เปิดตวัฟารม์อจัฉรยิะส าหรบัวสิาหกจิชุมชนแห่งแรก

• The Delta Smart Farm is a part of a BOI project called 

Investment Promotion Measures for Grassroots Economy. 

The Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) and the 

Praeksa Municipal government are also involved in this joint 

project.
เดลตา้สมารท์ฟารม์เป็นส่วนหนึ่งในโครงการภายใตม้าตรการส่งเสรมิการลงทุนเศรษฐกจิฐานราก 
ซึง่เป็นความร่วมมอืของ BOI การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเทศบาลต าบลแพรกษา

• It has a 5.4 kWp solar rooftop system that is used 100% for 

operations. A Reverse Osmosis water treatment system 

enables wastewater reuse to reduce water usage to only 10-

20% water consumption compared with normal requirements.
การด าเนินงานของสมารท์ฟารม์ใชร้ะบบโซลารร์ฟูทอ็ป ขนาด 5.4 kWp เตม็ประสทิธภิาพ 100% 
และมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีแบบรเีวอรส์ออสโมซสิ เพือ่ลดการใชน้ ้า โดยระบบน าน ้ากลบัมาหมนุเวยีนใช้
ใหม ่ส่งผลใหม้ปีรมิาณการใชน้ ้าเพยีง 10%-20% เมือ่เทยีบกบัความตอ้งการปกติ
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Innovation Development
พฒันาการดา้นนวตักรรม

Delta Thailand Implements First VTScada Facility 

Management Control System in Southeast Asia

• In June, Delta Thailand successfully implemented the first 

Facility Management Control System (FMCS) powered by 

VTScada in Southeast Asia at the Delta Plant 7 in Wellgrow

Industrial Estate. 
เดลตา้ ประเทศไทย ประสบความส าเรจ็ในการน าระบบควบคุมการจดัการอาคาร (FMCS) ขบัเคลือ่น
โดยซอฟต์แวร ์VTScada มาใชเ้ป็นครัง้แรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ทีโ่รงงาน 7 ในนิคมเวลโกรว์

• Delta Thailand combined VTScada with the Delta energy 

management software (EMS) DIAEnergie to offer a perfect 

platform for control of Delta’s industrial automation products 

in a complete facility management solution.
ทมีงานเดลตา้ ไดร้เิริม่แอปพลเิคชนัทีร่วมซอฟต์แวร ์VTScada เขา้กบั DIAEnergie ซึง่เป็น
ซอฟต์แวรก์ารจดัการพลงังานของเดลตา้ (EMS) เพือ่เสนอแพลตฟอรม์ทีส่มบรูณ์ส าหรบัการควบคมุ
ผลติภณัฑร์ะบบอตัโนมตัทิางอุตสาหกรรมของเดลตา้ ภายใตโ้ซลชู ัน่การจดัการอาคารแบบครบวงจร

• The VTScada-powered system at Delta Plant 7 aims to 

greatly improve facility management and reduce energy 

consumption in all operations. 
ระบบอุตสาหกรรมอตัโนมตัทิีข่บัเคลือ่นดว้ยซอฟตแ์วร ์VTScada ภายในโรงงาน 7 มเีป้าหมายเพือ่
ปรบัปรุงการจดัการอาคาร และลดการใชพ้ลงังานของการด าเนินงานดา้นการผลติทัง้หมด
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Production
ฝ่ายปฏบิตักิาร

• Delta Thailand production revenue has had 9.6% growth in 

Q2’22 compared to Q1’22. Major contributions were from 

Automotive, Networking, and Telecom Power products.

ในไตรมาสที ่2/2565 รายไดจ้ากการผลติของเดลตา้ประเทศไทย เตบิโต 9.6% จากไตรมาสแรก 
ขบัเคลือ่นโดยผลติภณัฑย์านยนต์ ผลติภณัฑส์ าหรบัระบบเครอืขา่ยและโทรคมนาคม

• Delta India’s Rudrapur plant achieved 103% of production 

target and total achievement in all Delta India plants was 

82%.

โรงงานเมอืง Rudrapur ในอนิเดยี บรรลุเป้าการผลติ 103% และภาพรวมโรงงานทุกแหง่ใน
อนิเดยีสามารถผลกัดนัการผลติได ้82% ของเป้าหมาย

Operation Development
พฒันาการดา้นการด าเนินงาน



Financial Highlights

ผลการด าเนินงานทางการเงิน
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Q2’22 Financial Highlight – Revenue Performance

ผลการด าเนินงานดา้นรายได้

• Strong growth momentum in Power Electronics business group like server & cloud storage, and data center-related 

products especially the Custom Design Power as well as Electric Vehicle Power, Fan & Thermal Management Solution, 

along with Industrial Automation spanning machine automation and industrial motion system.

ส่วนงานเพาเวอร์อิเลคโทรนิคส์เติบโตแขง็แกร่ง จากความตอ้งการสูงในกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัดาตา้เซ็นเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และคลาวด ์โดยเฉพาะเพาเวอร์ซพัพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะ รวมถึงกลุ่มผลิตภณัฑอี์เลคโทร
นิคส์ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้นรถยนตไ์ฟฟ้า โซลูชัน่พดัลมและระบบจดัการความร้อน ผลิตภณัฑร์ะบบอตัโนมติัส าหรับอุตสาหกรรม ทั้งระบบอตัโนมติัส าหรับเคร่ืองจกัรและระบบขบัเคล่ือนสายการผลิต
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19.8% 20.4%
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26.1% 22.0%
21.6% 21.6%

19.2%
20.1% 20.9%

25.1%

Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'22

13.0
13.9

12.4 11.9 12.3

14.6

17.5
18.5 19.0

20.6 21.3

23.4

24.6

28.0

Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22

+35.7% YoY

+13.7% QoQ

+57.4% YoY

+36.6% QoQ

Sales Revenue (THB Billion) Gross Profit (THB Billion)

Robust underlying demand in high growth segments 

together with enlarged product portfolio contributed to 

an uptrend in sales and service income.

ยอดขายสนิคา้และบรกิาร มแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง

Healthy product mix and efficient material management 

led to a substantial improvement of gross profit.

ก าไรขัน้ตน้ปรบัตวัสงูขึน้จากการเตบิโตของยอดขายในกลุม่ผลติภณัฑท์ีม่คีวามตอ้งการสงู 
ควบคูก่บัประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการวตัถุดบิ
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• Well-managed selling & distribution expenses as well as 

administrative costs leading to lower % of SGA to sales 

from 14.9% in Q2’21 and 11.7% Q1’22 to 11.1% in Q2’22, 

with healthy operating profit margin

สดัสว่น SGA ตอ่ยอดขายปรบัตวัลดลงจากการบรหิารคา่ใชจ้า่ยอยา่งระมดัระวงั สง่ผลใหอ้ตัรา
ก าไรจากการด าเนนิงานปรบัตวัสงูขึน้

• On top of an organic business performance, net profit was 

driven by other incomes in Q2’22 

- Gain on Exchange Rate              346 MB

- Others Charge to Customer           101 MB 

บรษิทัฯ มกีารบนัทกึรายไดอ้ืน่ ๆ ซึง่สง่ผลใหก้ าไรสุทธปิรบัเพิม่ขึน้ไตรมาสนี้ ไดแ้ก่ ก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่น และรายไดอ้ื่น ๆ

1.1
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2.6

1.6
1.8 1.7

1.2

2.1

2.8

4.3

8.4%
6.2% 5.0% 3.2%

6.5%

13.9% 15.1%

8.6% 9.2% 8.0%
5.6%
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11.3%

15.2%

Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q121 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22

Operating Profit (THB Billion) Net Profit (THB Billion)

Prudent cost management remains 

whilst successfully driving sales revenue

ควบคมุคา่ใชจ้่ายอย่างรดักมุ พรอ้มผลกัดนัยอดขาย

Net profit reached an all-time high

with contribution from other incomes

การบนัทกึรายไดอ้ืน่ หนุนใหก้ าไรสทุธเิพิม่สงู

+190.9% 

YoY 

+76.1%

QoQ +53.4%

QoQ

+157.6% 

YoY 

Q2’22 Financial Highlight – Profitability

ผลประกอบการรายไตรมาส
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Key Financial Ratio
อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั

Track record of robust financial metrics สถติยิอ้นหลงัสะทอ้นความแขง็แกร่งทางการเงนิ

26.5%

26.3%

26.8%

27.3%

26.5%

25.5%

22.8%

20.5%

23.9%

20.6%

23.1%

GP Margin
(%)

10.3%

11.5%

12.4%

13.2%

10.9%

11.3%

8.9%

4.5%

10.1%

7.0%

11.5%

OP Margin
(%)

10.7%

13.1%

13.5%

14.3%

11.8%

10.0%

9.7%

5.8%

11.1%

7.9%

13.4%

NP Margin
(%)

3.49

4.34

4.78

5.38

4.42

3.95

4.12

2.37

5.69

5.37

5.65

EPS
(THB per share)

19.3%

21.4%

21.6%

22.0%

17.3%

15.2%

15.1%

8.9%

20.1%

17.0%

31.2%

ROE
(%)

0.47

0.46

0.41

0.43

0.45

0.42

0.42

0.39

0.52

0.67

0.66

D/E ratio
(Times)

2.12

2.25

2.8

2.71

2.48

2.37

2.22

2.04

1.66

1.11

1.18

Quick ratio
(Times)



To learn more about Delta,

please visit www.DeltaThailand.com

or scan the QR code

Smarter. Greener. Together.

http://www.deltathailand.com/

