
 
 
 

 

        23 กรกฎาคม 2564 
 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

เร่ือง      ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสองของปี 2564 
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ใคร่ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานใน
ไตรมาสสอง (เม.ย. – มิ.ย.) ของปี 2564 ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยสรุปดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 

หน่วย : ล้านบาท 
ไตรมาส 2-64 ไตรมาส 2-63 ไตรมาส 1-64 % เปลีย่นแปลง 

จ านวน  %  จ านวน  %  จ านวน  %  Q2-64 vs Q2-63 Q2-64 vs Q1-64 

รายไดจ้ากการขาย 20,640 100.0  14,618 100.0  19,039 100.0 41.2 8.4 

ก าไรขั้นตน้ 4,459 21.6 3,908 26.7 4,103 21.6 14.1 8.7 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 1,329 6.4 1,789    12.2 1,372 7.2 (25.7) (3.1) 

ก าไรสุทธิ 1,655 8.0 2,015    12.8 1,756 9.2 (17.9) (5.8) 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)  1.33  1.62  1.41    
                 
ยอดขายสินคา้และบริการในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 20,640 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 41.2 จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มโซลูชัน่ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions) ท่ีเพิ่มข้ึนสูง
ซ่ึงสะทอ้นถึงการฟ้ืนตวัจากสถานการณ์ Covid ของตลาดผลิตภณัฑ์ยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) ท่ีส าคญั เช่น จีน ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงแนวโนม้ท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองในตลาดกลุ่มผลิตภณัฑ ์Cloud Storage และ Data Center  

ก าไรขั้นตน้ในไตรมาสน้ี มีจ านวน 4,459 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.1 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยได้
แรงหนุนจากยอดขายท่ีเติบโตอยา่งโดดเด่นเป็นไตรมาสท่ี 6 ติดต่อกนัจากกลุ่มธุรกิจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (รวมการวิจยัและพฒันา) มีจ านวน 2,731 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 47.7 จาก
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และร้อยละ 14.6 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากตน้ทุนค่าขนส่งเพิ่มข้ึนอยา่งมาก รวมถึงการ
เพิ่มข้ึนของกิจกรรมดา้นวจิยัและพฒันาในยโุรป 

ก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสน้ี มีจ านวน 1,329 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 25.7 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีสูงข้ึน ส่วนก าไรสุทธิในไตรมาสน้ีมีจ านวน 1,655 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 
17.9 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีก าไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ท่ี 1.33 บาทต่อหุ้น เทียบกบั 1.62 บาทต่อหุ้นในไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อน 



 
 
 

 

สรุปฐานะทางการเงิน  

 
 
สินทรัพย์รวม 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 63,125 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.3 
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์ายการหลกั ดงัน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 8,573 ลา้นบาท ลดลง 5,309 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 38.2 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากการลงทุนเพิ่มเพื่อสร้างอาคารโรงงาน
และติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่ในประเทศไทยและอินเดียรวมถึงการจ่ายเงินปันผลจ านวน 4,116 ลา้นบาท 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิและลูกหนี้อ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 18,189 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4,192 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 29.9 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นผลจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมาก  
 
 

หนว่ย : ลา้นบาท 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 % เพิ่มลด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,573 13,882 (38.2)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 18,189 13,997 29.9 
สินคา้คงเหลือ 17,146 12,655 35.5 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 3 354 (99.1)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1928 1,563 23.3 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,298 12,724 20.2 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 360 377 (4.5)
คา่ความนิยมในการรวมกิจการ 445 437 1.7 
สินทรัพยอ่ื์น 1,182 1,229 (3.8)

สินทรัพย์รวม 63,125 57,219 10.3 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                     21,343                     16,181 31.9 
หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้                          472                          447 5.5 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน                          560                          542 3.2 
ส ารองผลประโยขน์ระยะยาวของพนกังาน                       1,583                       1,542 2.6 
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน                       1,441                          899 60.4 

         หน้ีสินรวม                     25,398                     19,611 29.5 
ส่วนของผูถื้อหุ้น                     37,726                     37,607 0.3 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น                     63,125                     57,219 10.3 



 
 
 

 

 
สินค้าคงเหลือ )สุทธิ( ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 17,146 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 4,491 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 35.5 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของวตัถุดิบ ซ่ึงเป็น
ผลมาจากความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนของกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัและระบบ 
(Power & Systems) รวมถึงกลุ่มโซลูชัน่ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions)   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 15,298 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2,574 ลา้นบาทหรือ
ร้อยละ 20.2 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งโรงงานแห่ง
ใหมใ่นประเทศไทยและทางตอนใตข้องอินเดีย 

 
หนีสิ้นรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 25,398 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 5,787 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 29.5 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน   

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 37,726 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 119 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรในคร่ึงปีแรกของปีน้ีหัก
ดว้ยเงินปันผลในปีท่ีแลว้ 

 

 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

          ______________________  
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ)  
       กรรมการ 


