
 
 
 

 

        26 ตุลาคม 2563 
 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

เร่ือง      ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสามของปี 2563 
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ใคร่ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานใน
ไตรมาสสาม (ก.ค. – ก.ย.) ของปี 2563 ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยสรุปดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 

หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 3-63 ไตรมาส 3-62 ไตรมาส 2-63 % เปลีย่นแปลง 

จ านวน  %  จ านวน  %  จ านวน  %  Q3-63 vs Q3-62 Q3-63 vs Q2-63 

รายไดจ้ากการขาย 17,540 100.0  12,404 100.0  14,491 100 41.4 21.0 

ก าไรขั้นตน้ 4,574 26.1 2,373 19.1 3,892 26.9 92.8 17.5 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 2,426   13.8 409 3.3 1,799 12.4 493.2 34.9 

ก าไรสุทธิ 2,643   15.1 618 5.0 2,020 13.9 327.7 30.8 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)  2.12  0. 50  1. 62    

                  

ยอดขายสินคา้และบริการในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 17,540 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 41.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน และร้อยละ 21.0 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากความตอ้งการในผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูล cloud (cloud 
storage) และศูนยข์อ้มูล (data center) อย่างเช่น ผลิตภณัฑ์โซลูชัน่ส าหรับโครงสร้างพื้นฐาน (CIS) และเพาเวอร์ซัพ
พลายส าหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย อีกทั้งการเติบโตอย่างโดดเด่นของโซลูชัน่รถยนต์ไฟฟ้าในช่วงคร่ึงปี
หลงัน้ี 

ก าไรขั้นต้นในไตรมาสน้ี มีจ านวน 4,574 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 92.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของยอดขายผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูล cloud (cloud storage) และศูนย์
ขอ้มูล (data center) และเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.5 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากการกลบัมาของความตอ้งการในผลิตภณัฑ์
โซลูชัน่รถยนตไ์ฟฟ้าหลงัจากท่ีลดลงช่วงสั้น ๆ ในไตรมาสท่ี 2 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวจิยัและพฒันา) ในไตรมาส 3 ปี 2563 น้ี ยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบั
ไตรมาสท่ีแลว้และไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสน้ี มีจ านวน 2,426 ลา้นบาท ส่งผลให้อตัราก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 3.3 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มาอยูท่ี่ร้อยละ 13.8 ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนดงัท่ีกล่าวขา้งตน้   



 
 
 

 

 
ก าไรสุทธิในไตรมาสน้ีเพิ่มมาอยูท่ี่ 2,643 ลา้นบาท ท าให้อตัราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 5.0 ในไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน มาอยู่ท่ีร้อยละ 15.1 ในขณะท่ีก าไรสุทธิต่อหุ้นอยูท่ี่ 2.12 บาทต่อหุ้น เพิ่มข้ึนจาก 0.50 บาทต่อหุ้นในไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อน 

สรุปฐานะทางการเงิน  

 
สินทรัพย์รวม 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 55,776 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 9,818 ลา้น
บาทหรือร้อยละ 21.4 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์ายการหลกั 
ดงัน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 12,363 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยท่ี 31  
ลา้นบาทหรือร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

หนว่ย : ลา้นบาท 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 % เพิม่ลด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,363 12,394 (0.2)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 14,195 9,739 45.8 
สินคา้คงเหลือ 11,256 8,963 25.6 
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 758 2 44,517.7 
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2066 1,281 61.3 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 0 464 (100.0)
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 439 418 4.9 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,730 11,601 9.7 
สินทรัพยอ่ื์น 1,970 1,097 79.7 

สินทรัพย์รวม 55,776 45,958 21.4 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                      15,371                      10,151 51.4 
หน้ีสินและประมาณการคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้                           239                           239 0.0 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน                           872                           448 94.6 
ส ารองผลประโยขน์ระยะยาวของพนักงาน                        1,553                        1,427 8.8 
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน                           851                           686 24.0 

         หน้ีสินรวม                      18,887                      12,952 45.8 
ส่วนของผูถื้อหุ้น                      36,889                      33,006 11.8 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น                      55,776                      45,958 21.4 



 
 
 

 

 

ลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 14,195 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4,456 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 45.8 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายท่ีเพิ่มข้ึนโดยยอด
คงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนประมาณร้อยละ 90 ของลูกหน้ีทั้งหมด เป็นยอดคงคา้งท่ียงัไม่ถึง
ก าหนดช าระ  
 
สินค้าคงเหลือ )สุทธิ( ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 11,256 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 2,293 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 25.6 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของวตัถุดิบ สืบเน่ืองจาก
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนในกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์โซลูชัน่ส าหรับโครงสร้างพื้นฐาน (CIS) และเพาเวอร์
ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และโซลูชัน่รถยนตไ์ฟฟ้าในช่วงคร่ึงหลงัของปีน้ี 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 12,730 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,129 ลา้นบาทหรือร้อยละ 
9.7 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากการลงทุนจดัตั้งศูนยว์จิยัและพฒันาท่ีอินเดีย รวมถึงการ
สร้างโรงงานแห่งใหม่ในอินเดียและประเทศไทย นอกจากน้ี บริษทัฯยงัคงมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใตโ้ครงการ “ Delta Smart Manufacturing” อยา่งต่อเน่ือง 

 
หนีสิ้นรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 18,887 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 5,935 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 45.8 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากเจา้หน้ีการคา้ท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นผลมา
จากการซ้ือวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึนดงัท่ีได้กลา่วข้างต้น   

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 36,889 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
3,883 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.8 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรใน 3 ไตรมาสของปี
น้ีหกัดว้ยเงินปันผลของปีท่ีแลว้ท่ีไดจ่้ายในไตรมาสท่ี 2 ของปีน้ี 

 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ  
 

          ______________________  
   (นางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล)  

  เลขานุการบริษทัฯ 


