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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. 

ผลติภณัฑธุ์รกจิศนูยข์อ้มลู ธุรกจิโทรคมนาคม และธุรกจิเกีย่วกบั EV ของเดลตา้ ยงัคงขยายตวัสอดคลอ้งกบัการเตบิโตของตลาดโลก

• Supply issues, especially the current global logistics bottlenecks from COVID-19 lockdowns in China, 

along with price increase are affecting the company’s gross profit margin in 2022.
ประเดน็ปัญหาดา้นอุปทาน ซึง่เกดิจากการปิดเมอืงเพือ่ควบคุมโควดิ-19 ในประเทศจนี ท าใหก้ารขนส่งของโลกเกดิสภาวะตดิขดั ร่วมกบัการปรบัราคาเพิม่ขึน้
จะส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯในปี 2565

• Delta will be taking a cautious outlook and continue to focus maximum efforts to work with suppliers and 

customers on the ongoing global material issues to mitigate disruption on our businesses.
เดลตา้มมีมุมองต่อแนวโน้มธุรกจิอย่างระมดัระวงั โดยมุง่เน้นการท างานร่วมกบัคู่คา้ และลกูคา้อย่างดทีีส่ดุ เพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์โลกดา้นวตัถุดบิ พรอ้มบรรเทา
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในการด าเนินธุรกจิ



Business Outlook

แนวโนม้ธุรกิจ
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Market Overview
ภาพรวมตลาด

Market Outlook แนวโน้มตลาด

• Many countries around the world had started opening borders as the Omicron 

variant proved less severe than previous variants . However, new risks to 

economic recovery have emerged including the conflict in Ukraine which led to 

rising global energy and food prices. 
ภายหลงัสถานการณ์โควดิสายพนัธุโ์อมคิรอนมคีวามรนุแรงลดลง หลายประเทศเริม่มาตรการเปิดพรมแดนเพือ่ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ 
ท่ามกลางความเสีย่งใหมท่ีก่่อตวัขึน้จากความขดัแยง้ในยเูครน ซึง่น าไปสู่ราคาอาหารและพลงังานทีป่รบัเพิ่มสงูขึน้

• China’s large scale COVID-19 lockdowns in major hubs like Shenzhen and 

Shanghai further exacerbate risks in the global supply chain which was already 

strained in the past year.
การปิดเมอืงใหญ่ในประเทศจนี ทัง้เซนิเจน้ และเซีย่งไฮ ้ไดเ้พิม่ความเสีย่งต่อห่วงโซ่อุปทานของโลกทีต่งึตัวอย่างมากตัง้แต่ปีทีแ่ลว้

• Therefore, we see that despite continued growth in some sectors including our 

data center and EV businesses, manufacturers must continuously manage 

supply risks and customer expectations due to the ongoing logistics bottlenecks 

that can impact cost, delivery and gross profit.
แมว้่าธุรกจิศนูยข์อ้มลู และธุรกจิ EV ยงัคงเตบิโต แต่ผูผ้ลติยงัคงเฝ้าระวงัความเสีย่ง และพยายามบรหิารจดัการหว่งโซ่อุปทาน 
รวมถงึความคาดหวงัของลกูคา้ เนื่องจากสภาวะตดิขดัดา้นโลจสิตกิสอ์าจส่งผลต่อตน้ทนุ การขนส่ง และอตัราก าไร
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Market Overview
ภาพรวมตลาด

Delta Actions มาตรการรบัมอื

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

operation disruptions. Therefore, we are continuing to work closely with global 

suppliers and customers to manage supply risks and minimize delivery 

disruption.
เดลตา้ใหค้วามส าคญักบัสุขอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน พรอ้มบรรเทาผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยร่วมมอืใกลช้ดิ
กบัคู่คา้และลกูคา้ระดบัโลก เพือ่บรหิารจดัการความเสีย่งในห่วงโซ่อุปทาน รวมถงึลดผลกระทบดา้นการขนส่ง

• In Q1, 2022, Delta production recovered from delays due to COVID-19 

lockdowns in Southern China. However, recent lockdown in the Shanghai area 

is again causing disruption due to stoppage of both production of our global 

suppliers and logistics to deliver essential parts.
ไตรมาสแรกทีผ่่านมา เดลตา้ไดฟ้ื้นตวัจากปัญหาความล่าชา้ในการผลติเนื่องจากการปิดเมอืงทางตอนใตข้องประเทศจีน อย่างไรกด็ ี
มาตรการปิดเซีย่งไฮล้่าสุดไดส้รา้งผลกระทบอกีครัง้ จากการหยุดสายการผลติของคู่คา้ระดบัโลก รวมถงึการขนส่งชิ้นส่วนทีส่ าคญั

• The current logistic delays are affecting the entire supply chain and Delta is 

monitoring daily on the situation and working with our partners to minimize 

disruption, find solutions and recover for continuous operations. 
เดลตา้เฝ้าตดิตามปัญหาความล่าชา้ดา้นโลจสิตกิสท์ีก่ระทบทัว่ทัง้ห่วงโซ่อุปทาน โดยประเมนิสถานการณ์รายวนัและท างานร่วมกบั
พารท์เนอรเ์พือ่บรรเทาผลกระทบ หาแนวทางแกไ้ข และสรา้งความต่อเนื่องในการปฏบิตังิาน
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Business Outlook
แนวโนม้ธุรกิจ

THAILAND ประเทศไทย

• Delta Thailand’s Industrial Automation businesses had 

17.9% growth in Q1’22 compared with the same period last 

year. Major contribution was from existing key accounts and 

main distribution channels.

ธุรกจิระบบอตัโนมตัภิาคอุตสาหกรรมเตบิโต 17.9% จากลกูคา้และช่องทางจ าหน่ายหลกั

• Delta Thailand’s EV charging station business continues to 

see strong growth with 23% increase in Q1’22 compared 

with Q4’21. Major growth drivers are DC quick charger 

installations for automotive companies and state 

enterprises. More growth is expected with Thai government 

EV incentives this year already boosting EV purchases.

ธุรกจิสถานีชารจ์ EV เตบิโตสงู 23% จากการตดิตัง้ DC Quick Charger บรษิทัยานยนต์
และรฐัวสิาหกจิ โดยนโยบายรฐัเพือ่ส่งเสรมิการซื้อรถ EV จะผลกัดนัการเตบิโตต่อเนื่อง

Krishnagiri factory

โรงงานในอนิเดยี เมอืง Krishnagiri

INDIA อนิเดยี

• Delta India revenue growth in Q1’22 compared with Q4’21 

was stagnant mainly from production delays due to parts 

shortage related to global supply chain and logistics issues.

รายไดท้รงตวัจากไตรมาสก่อน เนื่องจากการผลติล่าชา้เพราะขาดแคลนชิน้สว่น ภายใต้
สถานการณ์โลกดา้นโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน

• Major revenue contributors are from telecom power, UPS 

and Display related business.
รายไดห้ลกัมาจากกลุ่มธุรกจิพลงังานโทรคมนาคม เครือ่งส ารองไฟฟ้า และธุรกจิ Display

• Krishnagiri factory completed the 1st phase of construction 

and is operational in the Special Economic Zone (SEZ).
โรงงานใน Krishnagiri ก่อสรา้งเฟส 1 เสรจ็สิน้และเปิดด าเนินการในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

Mitsubishi Motor Thailand 

installed DC City Charger and 

DC Wallbox at their Education 

Academy and dealerships.

DC City Charger/ DC Wallbox ตดิตัง้ในศนูยก์ารเรยีนรู้
และตวัแทนจ าหน่ายมติซบูชิ ิมอเตอรส์ ประเทศไทย
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SEA & ANZ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้& ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์

• Delta Australia’s revenue had slightly negative growth 

in Q1’22 compared with Q4’21. Current challenges 

mainly due to global supply chain and logistics issues 

affecting PVI products although demand remains 

healthy. Nevertheless, increased EV and Datacenter 

businesses are expected to drive growth this year.

รายไดป้รบัตวัลดลงเลก็น้อยจากไตรมาสกอ่น สบืเนื่องจากปัญหาดา้นโลจสิตกิสแ์ละห่วง
โซ่อุปทานโลก ทีส่่งผลกระทบต่อผลติภณัฑอ์นิเวอรเ์ตอรแ์ปลงพลงังานแสงอาทติยแ์มว้่า
ความตอ้งการใชง้านยงัอยู่ในระดบัทีด่กีต็าม ทัง้นี้ คาดว่าธุรกจิเกีย่วกบั EV และ ศนูย์
ขอ้มลูจะขบัเคลือ่นการเตบิโตในปีนี้

EUROPE ยโุรป

• Delta Europe automotive business finished Q1’22 

with significantly higher growth at 48% compared to 

Q4’21. Nevertheless, future challenges on IC 

shortage remains a concern.

ธุรกจิเกีย่วกบั EV เตบิโตสงู 48% จากไตรมาสก่อน ขณะทีแ่นวโน้ม IC ยงัขาดแคลน

• For industrial and medical power businesses, Q1’22 

did not meet budget due to the overall material 

shortages. However, the demand from industrial and 

medical sectors continue to perform well.

ธุรกจิผลติภณัฑส์ าหรบัอุตสาหกรรมและการแพทย ์มผีลประกอบการต ่ากว่าเป้า 
เนื่องจากขาดแคลนวตัถุดบิ ขณะทีค่วามตอ้งการใชง้านของตลาดยงัขยายตวัได้ดี

Business Outlook
แนวโนม้ธุรกิจ

Delta Automotive 

Products
ผลติภณัฑเ์ดลตา้ส าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้า

Delta Photovoltaic 

Inverters
เดลตา้อนิเวอรเ์ตอรแ์ปลงพลงังานแสงอาทติย์
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Awards & Recognitions
รางวลัแห่งความส าเร็จ

S&P Global Bronze Class Sustainability 

Award 2022

January 3, 2022- Delta Thailand won the prestigious S&P 

Global Bronze Class distinction in its third consecutive year of 

S&P awards for excellent sustainability performance.

เดลตา้ควา้รางวลัระดบั Bronze Class จาก S&P Global ตดิต่อกนัเป็นปีที ่3 จากผลการ
ด าเนินธุรกจิ และการพฒันาองคก์รอย่างดเียีย่มภายใตแ้นวทางความยัง่ยนื

• The only Thailand-based company in the “Electronic 

Equipment, Instruments & Components” sector of the 

Sustainability Yearbook 2022.

ไดร้บัการคดัเลอืกในกลุม่อุตสาหกรรม “ชิน้ส่วนอุปกรณ์ - ส่วนประกอบอเิลก็ทรอนิกส”์ 
หนึ่งเดยีวจากไทย ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัใน The Sustainability Year Book 2022

Thailand Best Employer Brand Awards 

2022

January 14, 2022- Delta Thailand won the Thailand Best 

Employer Brand Awards 2022 in the category of Excellence in 

Training & Development - Best Training Initiatives from 

Employer Branding Institute.

Delta’s award-winning training and development features:

• Digital Twin Project

• Flexsim Simulation Training

เดลตา้ชนะเลศิรางวลันายจา้งยอดเยีย่มแห่งปี 2565 ดา้นความเป็นเลศิในการฝึกอบรมและการ
พฒันาโครงการฝึกอบรมทีด่ทีีสุ่ดประจ าปี 2565 โดยสถาบนั Employer Branding Institute จาก
คุณสมบตัขิองโครงการโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชข้อ้มลูในโลกแห่งความเป็นจรงิเพื่อสรา้ง
แบบจ าลอง และการฝึกอบรมการจ าลองแบบ Flexsim
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Awards & Recognitions
รางวลัแห่งความส าเร็จ

MSCI Global Standard Indexes List 

2022

February 11, 2022- Delta Thailand remains in the 

MSCI Global Standard Indexes following the 

announcement of the results of the February 2022 

Quarterly Index Review for the MSCI Equity 

Indexes. 

The MSCI index is by Morgan Stanley Capital 

International for use in measuring global equity 

market performance in leading companies.

เดลตา้ไดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ในดชันีมาตรฐานสากล MSCI หลงัจากการประกาศ
ผลดชันีไตรมาสประจ าเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 ส าหรบัดชันีหุน้ MSCI

ดชันี MSCI จดัท าโดยองคก์ร Morgan Stanley Capital International เพือ่ประเมนิการ
ด าเนินงานทีย่อดเยีย่มของธุรกจิและองคก์รชัน้น าระดบัโลก



Operation Development

พฒันาการของฝ่ายปฏิบติัการ
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Sustainable Development
พฒันาการดา้นความย ัง่ยนื

COVID-19 Prevention and Community Support

การป้องกนัโควดิและการช่วยเหลอืชุมชน

• Delta continues to work with health authorities to provide testing to 

employees and 50% of the workforce has received a voluntary 3rd dose 

booster vaccination to reduce the spread of the Omicron variant in 

Thailand. 

เดลตา้ร่วมมอืกบัหน่วยงานสาธารณสุขเพือ่จดัใหม้กีารตรวจคดักรองโควดิ-19 แก่พนกังาน และสนบัสนุนบุคลากรกวา่ 
50% ใหร้บัวคัซนีกระตุน้เขม็ทีส่ามโดยสมคัรใจ เพือ่ลดความเสีย่งการแพร่กระจายเชือ้สายพนัธุโ์อมคิรอนในพืน้ที่

• Delta Thailand and the Asian Institute of Technology (AIT) signed a five-

year MOU for joint promotion and development of academic programs 

and activities supporting research and development (R&D), training of 

AIT students in innovation related to Delta regional business and 

sustainable development in Thailand and Southeast Asia.

เดลตา้ ร่วมกบั AIT ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาหลกัสตูรการเรยีน ควบคู่กบักจิกรรม
เพือ่การวจิยั รวมถงึการฝึกอบรมนกัศกึษาดา้นนวตักรรมของเดลตา้ส าหรบัธุรกจิระดบัภมูภิาค ภายใต้แนวทางการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื
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Business Development
พฒันาการดา้นธุรกิจ

Delta Thailand Net Zero Container Showroom 

Grand Opening

Delta Thailand Net Zero โชวร์มูคอนเทนเนอรอ์จัฉรยิะใน EEC

• Delta Thailand held a grand opening ceremony for the Delta 

Thailand Net Zero Container Showroom at Amata City 

Chonburi on April 25, 2022.

เดลตา้เปิดตวัโชวร์มูตูค้อนเทนเนอร ์Net Zero แห่งแรก ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้

• Delta invited the IEAT, BOI, AMATA along with key industry 

partners and media to explore its solutions for EV charging, 

building automation, data center, industrial automation, 

indoor air quality, display and mobile charging.

เดลตา้ไดเ้ชญิการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทุน (บโีอไอ) บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) พรอ้มดว้ยพารท์
เนอรใ์นอุตสาหกรรมและสือ่มวลชนมากมาย มาร่วมชมโซลชูัน่สถานีชารต์รถยนต์ EV 
โซลชู ัน่อาคารอตัโนมตั ิดาตา้เซน็เตอร ์ระบบอุตสาหกรรมอตัโนมตั ิคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร ผลติภณัฑจ์อแสดงภาพ และอุปกรณ์ชารจ์มอืถอื

• The 9.6kWp solar roof can generate 38kW of power per day, 

stored in a 57.6kWh battery system for 24/7 usage.

โซลารร์ฟูทอ็ปขนาด 9.6kWp สามารถผลติพลงังานไดส้งู 38kWh ต่อวนั จดัเกบ็ในระบบ
แบตเตอรี ่57.6kWh ส าหรบัการใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง
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Innovation Development
พฒันาการดา้นนวตักรรม

Delta Thailand’s Smart Water Level Monitoring 

System to Prevent Flooding
ระบบควบคุมอจัฉรยิะเพื่อป้องกนัภยัน ้าท่วม

• Delta Thailand provided an original Smart Water Level 

Monitoring System to help flood prevention at Bangpoo

Industrial Estate.

เดลตา้ส่งมอบระบบอจัฉรยิะเพือ่ตดิตามระดบัน ้าและป้องกนัภยัน ้าท่วมโดยรอบเขตนิตม
อุตสาหกรรมบางปู

• Delta’s solution leverages Delta’s industrial cloud router 

and DIA Cloud service to offer precise monitoring and 

control for pump stations. Precise data on water levels in 

the canal network can help prevent flooding. 

โซลชู ัน่เดลตา้ผสานเทคโนโลย ีCloud Router & DIA Cloud Service เชงิอุตสาหกรรม เพือ่
ตดิตามและควบคุมสถานีปัม๊น ้า ดว้ยการวดัระดบัน ้าอยา่งแมน่ย าเพือ่ป้องกนัภยัน ้าท่วม 
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Production
ฝ่ายปฏบิตักิาร

• Delta Thailand production revenue has had 10.5% 

growth in Q1’22 compared to Q4’21 despite some 

logistics challenges.

ไตรมาสแรกของปีนี้ รายไดจ้ากการผลติของเดลตา้เตบิโต 10.5% ท่ามกลางสถานการณ์
ทา้ทายในการบรหิารโลจสิตกิส์

• Delta India’s Rudrapur plant achieved 91% of 

production target due to delays in parts delivery from 

global suppliers.

โรงงานเมอืง Rudrapur ในอนิเดยี บรรลุเป้าการผลติ 91% เนื่องจากความล่าชา้ในการ
จดัส่งชิน้ส่วนจากคู่คา้ระดบัโลก

Operation Development
พฒันาการดา้นการด าเนินงาน



Financial Highlights

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

• Power electronics recorded a strong customer demand in cloud storage and data center-related products especially the 

Custom Design Data Center Segment along with the steady growth of Electric Vehicle Solutions particularly in European 

market as well as Fans & Thermal Management

• Enlarged product portfolio attributed to an uptrend in sales revenue for eight consecutive quarters

ผลติภณัฑก์ลุ่ม Cloud Storage และดาตา้เซน็เตอร ์โดยเฉพาะกลุ่มทีม่กีารออกแบบเฉพาะ กลุ่มโซลชู ัน่ส าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้าโดยเฉพาะในตลาดยุโรป รวมถงึกลุ่มพดัลม และระบบจดัการ
ความรอ้นมคีวามตอ้งการของลกูคา้เพิม่สงูขึน้ ทัง้นี้ ภาพรวมยอดขายมแีนวโน้มเตบิโตต่อเนื่องเป็นไตรมาสที ่8 จากการขยายกลุ่มผลติภณัฑแ์ละโซลชูัน่อย่างครอบคลุม

3.0 2.8
2.4 2.4 2.6

3.9

4.6
4.1

4.1 4.5
4.1

4.7
5.1

23.0%
19.9% 19.1% 19.8% 20.4%

26.7% 26.1%

22.0% 21.6% 21.6%
19.2% 20.1% 20.9%

0.1

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

Gross Profit Gross Margin %

12.913.9
12.412.812.8

14.6
17.618.2

19.020.621.3
23.4

24.6

+29.3% YoY

+5.4% QoQ
+25.2% YoY

+9.4% QoQ
Ramp-up total sales and service income

with strong growth momentum continued

ยอดขายสนิคา้และบรกิาร มแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง

Rising gross profit in line with sales, 

alongside margin improvement

ก าไรขัน้ตน้สอดคลอ้งกบัยอดขาย และมอีตัราก าไรสงูขึ้น

Q1’22 Financial Highlight – Revenue Performance
ผลการด าเนินงานดา้นรายได้



Q1’22 Financial Highlight – Profitability
ผลประกอบการรายไตรมาส
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11.3%

-1.0%

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

Net Income After Tax Net Profit Margin %

1.0

0.7
0.4

0.3
0.6

1.8

2.4

1.6
1.4

1.3 1.3

1.9
2.2

7.6%
4.7% 3.3%

2.2%
4.3%

12.4%
13.8%

8.6% 7.2% 6.4% 6.1%
8.2% 8.9%

-1.0%

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

Operating Profit Operating Profit Margin %

Operating Profit (THB Billion) Net Profit (THB Billion)
+59.8% YoY

+14.6% QoQ

+58.3% YoY

+32.7% QoQ

• Well-managed selling & distribution expenses as well as 

administrative costs leading to lower % of SGA to sales 

from 14.3% in Q1’21 to 12.0% in Q1’22, with healthy 

operating profit margin

• Strategic investment in R&D paves way for future growth

สดัส่วน SGA ต่อยอดขายปรบัตวัลดลงจากการบรหิารคา่ใชจ้า่ยอย่างระมดัระวงั 
ขณะทีก่จิกรรมดา้นการวจิยัและพฒันาปรบัเพิม่ขึน้ เพื่อเสรมิสรา้งการเตบิโตในอนาคต

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

driven by one-off items recorded in Q1’22 

- Insurance Compensation Income 331 MB

- Gain on Exchange Rate              200 MB

- Interest Income and Others           94 MB 

บรษิทัฯ มกีารบนัทกึรายไดอ้ื่น ๆ ซึง่ส่งผลใหก้ าไรสุทธปิรบัเพิม่ขึน้ไตรมาสนี้ ไดแ้ก่ รายไดเ้งนิ
ชดเชยต่าประกนัความเสยีหายจากน ้าทว่ม ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น ดอกเบีย้รบัและอื่น ๆ

Prudent cost management remains 

whilst growing sales revenue

ควบคมุคา่ใชจ้่ายอย่างรดักมุ พรอ้มผลกัดนัยอดขาย

Net profit reached a new record high

with contribution from other incomes

การบนัทกึรายไดอ้ืน่ หนุนใหก้ าไรสทุธเิพิม่สงู



Key Financial Ratio
อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั
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40.8

41.2

44.1

46.9

46.9

49.3

53.1

51.2

63.2

84.3

24.6

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Q1'22

Revenue 
(THB Bn)

26.5%

26.3%

26.8%

27.3%

26.5%

25.5%

22.8%

20.5%

23.9%

20.6%

20.9%

GP Margin 
(%)

10.3%

11.5%

12.4%

13.2%

10.9%

11.3%

8.9%

4.5%

10.1%

7.0%

8.9%

OP Margin
(%)

10.7%

13.1%

13.5%

14.3%

11.8%

10.0%

9.7%

5.8%

11.1%

7.9%

11.3%

NP Margin
(%)

3.49

4.34

4.78

5.38

4.42

3.95

4.12

2.37

5.69

5.37

2.23

EPS 
(THB per share)

19.3%

21.4%

21.6%

22.0%

17.3%

15.2%

15.1%

8.9%

20.1%

17.0%

26.9%

ROE
(%)

0.47

0.46

0.41

0.43

0.45

0.42

0.42

0.39

0.52

0.67

0.61

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)

Track record of robust financial metrics สถติยิอ้นหลงัสะทอ้นความแขง็แกร่งทางการเงนิ



To learn more about Delta,

please visit www.DeltaThailand.com

or scan the QR code

Smarter. Greener. Together.

http://www.deltathailand.com/

