
 
 
 

 

        27 เมษายน 2564 
 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

เร่ือง      ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสหน่ึงของปี 2564 
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ใคร่ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานใน
ไตรมาสหน่ึง (ม.ค. – มี.ค.) ของปี 2564 ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยสรุปดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 

หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 1-64 ไตรมาส 1-63 ไตรมาส 4-63 % เปลีย่นแปลง 

จ านวน  %  จ านวน  %  จ านวน  %  Q1-64 vs Q1-63 Q1-64 vs Q4-63 

รายไดจ้ากการขาย 19,039 100.0  12,755 100.0  18,498 100.0 49.3 2.9 

ก าไรขั้นตน้ 4,103 21.6 2,586 20.3 4,067 22.0 58.7 0.9 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 1,372 7.2 519 4.1 1,583 8.6 164.2 (13.3) 

ก าไรสุทธิ 1,756 9.2 828 6.5 1,581 8.6 112.1 11.1 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)  1.41  0.66  1.27    
 
ยอดขายสินคา้และบริการในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 19,039 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 49.3 จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน เน่ืองจากแนวโน้มความต้องการของลูกค้าท่ี เพิ่มข้ึนมากในธุรกิจเพาเวอร์ซัพพลายส าหรับเคร่ืองมือช่าง 
(Industrial Tools) การรับฝากขอ้มูลบนคลาวด์ (Cloud Storage)  ระบบศูนยข์อ้มูล (Data Center) และระบบเครือข่าย 
(Networking) รวมถึงโซลูชัน่ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions)  

ก าไรขั้นต้นในไตรมาสน้ี มีจ านวน 4,103 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 58.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากอตัราเติบโตของยอดขายท่ีโดดเด่นอยา่งต่อเน่ืองจากไตรมาสท่ี 4 ของธุรกิจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวจิยัและพฒันา) ในไตรมาสน้ี มีจ านวน 2,731 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 
32.1 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.9 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัตามท่ีกล่าวไวก่้อนหนา้น้ี 

ก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสน้ี มีจ านวน 1,372 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 164.2 จากไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน ซ่ืงเป็นผลจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีก าไรสุทธิของไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 1,756 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 112.1 จาก
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และมีก าไรต่อหุ้นอยูท่ี่ 1.41 บาทต่อหุ้นเพิ่มข้ึนจาก 0.66 บาทต่อหุ้นของไตรมาสเดียวกนัปี
ก่อน 



 
 
 

 

สรุปฐานะทางการเงิน  

 
สินทรัพย์รวม 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 61,981 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.3 จากยอด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์ายการหลกั ดงัน้ี 

ลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 16,285 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2,288 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 16.3 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จากการเพิ่มข้ึนอยา่งมากของยอดขาย  

สินค้าคงเหลือ )สุทธิ( ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 14,615 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 1,960 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 15.5 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของวตัถุดิบ ซ่ึงเป็นผลมา
จากความต้องการของลูกค้าท่ีเพิ่มข้ึนของกลุ่มธุรกิจเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและระบบ (Power & 
Systems) และโซลูชัน่ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 

หนว่ย : ลา้นบาท 31 มนีาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 % เพิม่ลด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,341 13,882 (3.9)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 16,285 13,997 16.3 
สินคา้คงเหลือ 14,615 12,655 15.5 
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 14 354 (96.0)
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1658 1,563 6.1 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,069 12,724 10.6 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 380 377 0.9 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 436 437 (0.2)
สินทรัพยอ่ื์น 1,184 1,229 (3.7)

สินทรัพย์รวม 61,981 57,219 8.3 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                      18,553                      16,181 14.7 
เงินปันผลคา้งจ่าย                        4,116                               -   n/a
หน้ีสินและประมาณการคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้                           421                           447 (5.9)
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน                           676                           542 24.7 
ส ารองผลประโยขน์ระยะยาวของพนักงาน                        1,538                        1,542 (0.3)
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน                           989                           899 10.1 

         หน้ีสินรวม                      26,294                      19,611 34.1 
ส่วนของผูถื้อหุ้น                      35,687                      37,607 (5.1)

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น                      61,981                      57,219 8.3 



 
 
 

 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 14,069 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,345 ลา้นบาทหรือร้อย
ละ 10.6 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนใหญ่มาจากบริษทัและบริษทัในเครือไดล้งทุนจดัตั้ง
โรงงานแห่งใหม่ในอินเดียตอนใตแ้ละในประเทศไทย  

 
หนีสิ้นรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 26,294 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 34.1 เม่ือ
เทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงเหตุผลหลกัมาจากเงินปันผลจ่ายท่ีไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผุถื้อหุ้น
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม โดยไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 35,687 ลา้นบาท ลดลง 1,920 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.1 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรในไตรมาสแรกของปีน้ีหกั
ดว้ยเงินปันผลในปีท่ีแลว้ท่ีไดผ้า่นการอนุมติัในไตรมาสน้ี 

 

 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

          ______________________  
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ)  
       กรรมการ 


