
 
 
 

 

        26 ตุลาคม 2564 
 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

เร่ือง      ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสามของปี 2564 
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ใคร่ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานใน
ไตรมาสสาม (ก.ค. – ก.ย.) ของปี 2564 ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 โดยสรุปดงัน้ี 
สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 

หน่วย : ล้านบาท 
ไตรมาส 3-64 ไตรมาส 3-63 ไตรมาส 2-64 % เปลีย่นแปลง 

จ านวน  %  จ านวน  %  จ านวน  %  Q3-64 vs Q3-63 Q3-64 vs Q2-64 

รายไดจ้ากการขาย 21,320 100.0  17,619 100.0  20,640 100.0 21.0 3.3 
ก าไรขั้นตน้ 4,103 19.2 4,579 26.0 4,459 21.6 (10.4) (8.0) 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 1,134    5.3 2,664 15.1 1,329 6.4 (57.4) (14.7) 
ก าไรสุทธิ 1,196    5.6 2,627 14.9 1,655 8.0 (54.5) (27.7) 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)  0.96  2. 11  1.33    

                 
ยอดขายสินคา้และบริการในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 21,320 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.0 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในกลุ่มผลิตภณัฑ์ Cloud Storage และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Data Center 
พร้อมกบัการเติบโตท่ีโดดเด่นของกลุ่มโซลูชัน่ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions) ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปีน้ี  

ก าไรขั้นตน้ในไตรมาสน้ี มีจ านวน 4,103 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 10.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก
การข้ึนราคาของวตัถุดิบหลกัโดยเฉพาะเซมิคอนดกัเตอร์ชิปเซ็ท จากก าลงัการผลิตท่ีจ ากดัของการผลิตแผงวงจรบนแผน่
เวเฟอร์ (Wafer Fabrication) ตน้น ้ า และการหยุดชะงกัของการประกอบชิปเซ็ทปลายน ้ า เน่ืองจากการระบาดของโควิด-
19 ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมากต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดกัเตอร์ทัว่โลก 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (รวมการวิจยัและพฒันา) มีจ านวน 2,793 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 28.4 จาก
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 10.8 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากค่าขนส่งเพิ่มข้ึนจากการจดัสรรการขนส่ง
บางส่วนไปทางเคร่ืองบิน เพราะการขนส่งทางเรือมีขีดจ ากดั ไม่สามารถรองรับความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะ
ในช่วงคร่ึงแรกของปีน้ี 

ความเสียหายจากอุทกภยั ในเดือนสิงหาคม 2564 คลงัสินคา้ของบริษทัท่ีตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จงัหวดัสมุทรปราการบางส่วนไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วม ส่งผลให้ทรัพยสิ์นเสียหาย บริษทัฯ ไดส้ ารวจความเสียหาย
และบนัทึกผลขาดทุนจากอุทกภยัจ านวน 393 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดปัจจุบนั ซ่ึงประกอบดว้ย 
ความเสียหายของสินคา้คงเหลือจ านวน 331 ลา้นบาท ความเสียหายของสินทรัพยถ์าวร 19 ลา้นบาท และค่าเสียหายอ่ืน ๆ 
จ านวน 43 ลา้นบาท จ านวนน้ีไดร้วมมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของสินทรัพยถ์าวรท่ีเสียหายและท่ีตอ้งจดัซ้ือทดแทน 



 
 
 

 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดมี้การท าประกนัความเส่ียงทั้งหมดแลว้ และบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งด าเนินการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั และจะรับรู้มูลค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือยืนยนัการ
จ่ายค่าสินไหมจากบริษทัประกนัภยั ทั้งน้ีเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 

ก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสน้ี มีจ านวน 1,134 ลา้นบาท ท าให้อตัราก าไรจากการด าเนินงานลดลงจาก
ร้อยละ 15.1 ของงวดเดียวกนัของปีก่อนเป็นร้อยละ 5.3 อนัเป็นผลเน่ืองมาจากตน้ทุนวตัถุดิบและค่าขนส่งท่ีเพิ่มข้ึน
รวมถึงการตั้งส ารองเผื่อผลขาดทุนจากอุทกภยัตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ส่วนก าไรสุทธิในไตรมาสน้ีมีจ านวน 1,196 ลา้นบาท 
ท าใหอ้ตัราก าไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 14.9 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเป็นร้อยละ 5.6 โดยมีก าไรสุทธิต่อหุ้นอยูท่ี่ 
0.96 บาทต่อหุน้ เทียบกบั 2.11 บาทต่อหุน้ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
สรุปฐานะทางการเงิน  

  
สินทรัพย์รวม 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 66,251 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 9,032 ลา้น
บาทหรือร้อยละ 15.8 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์ายการหลกั ดงัน้ี 

หนว่ย : ลา้นบาท 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 % เพิม่ลด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,362 13,882 (47.0)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 18,267 13,997 30.5 
สินคา้คงเหลือ 19,213 12,655 51.8 
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 3 354 (99.3)
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,987 1,563 27.1 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,414 12,724 36.9 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 486 377 29.0 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 452 437 3.4 
สินทรัพยอ่ื์น 1,068 1,229 (13.1)

สินทรัพย์รวม 66,251 57,219 15.8 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                      22,366                      16,181 38.2 
หน้ีสินและประมาณการคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้                           394                           447 (11.8)
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน                           633                           542 16.8 
ส ารองผลประโยขน์ระยะยาวของพนักงาน                        1,622                        1,542 5.2 
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน                        1,575                           899 75.3 

         หน้ีสินรวม                      26,591                      19,611 35.6 
ส่วนของผูถื้อหุ้น                      39,660                      37,607 5.5 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น                      66,251                      57,219 15.8 



 
 
 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 7,362 ลา้นบาท ลดลง 6,520 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 47.0 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากเงินทุนหมุนเวยีนสุทธิในการด าเนินงาน
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
ลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 18,267 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4,270 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 30.5 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของยอดขาย นอกจากน้ี 
ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ของยอดการคา้สุทธิและลูกหน้ีอ่ืน ๆ 
อยูใ่นช่วงท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
สินค้าคงเหลือ )สุทธิ( ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 19,213ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 6,558 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 51.8 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของวตัถุดิบ ซ่ึงเป็น
ผลมาจากความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนของกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะ 
(Custom Design Power) เพาเวอร์ซัพพลายส าหรับระบบเครือข่าย (Networking Power) รวมถึงกลุ่มโซลูชั่น
ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions) ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปีน้ี 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 17,414 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4,690 ลา้นบาทหรือ
ร้อยละ 36.9 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เน่ืองจากการลงทุนด้านศูนยว์ิจยัและพฒันาและ
โรงงานแห่งใหม่ทางตอนใตข้องอินเดียและประเทศไทย 

หนีสิ้นรวม 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 26,591 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 6,980 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 35.6 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยส่วนใหญ่มาจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงเป็นผลมาจากมูลค่าการซ้ือวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 39,660 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
2,053 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.5 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรใน 3 ไตรมาสของปี
น้ีหกัดว้ยเงินปันผลในปีท่ีแลว้ 

        
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

          ______________________  
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ)  
       กรรมการ 


