
 
 
 

 

        26 เมษายน 2565 
 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

เร่ือง      ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสหน่ึงของปี 2565 
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ใคร่ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานใน
ไตรมาสหน่ึง (ม.ค. – มี.ค.) ของปี 2565 ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยสรุปดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 

หน่วย : ล้านบาท 
ไตรมาส 1-65 ไตรมาส 1-64 ไตรมาส 4-64 % เปลีย่นแปลง 

จ านวน  %  จ านวน  %  จ านวน  %  Q1-65 vs Q1-64 Q1-65 vs Q4-64 

รายไดจ้ากการขาย 24,623 100.0  19,039 100.0  23,366 100.0 29.3 5.4 
ก าไรขั้นตน้ 5,137 20.9 4,103 21.6 4,693 20.1 25.2 9.4 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 2,194    8.9 1,372 7.2 2,129 9.1 59.9 3.0 
ก าไรสุทธิ 2,780  11.3 1,756 9.2 2,096 9.0 58.3 32.7 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)  2.23  1.41  1.68    

                 
ยอดขายสินคา้และบริการในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 24,623 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 29.3 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในกลุ่มผลิตภณัฑ์ Cloud Storage และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Data Center 
พร้อมกบัการเติบโตท่ีต่อเน่ืองของกลุ่มโซลูชัน่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions) รวมถึงกลุ่มพดัลมและ 
ระบบจดัการความร้อน ( Fan & Thermal Managements ) 

ก าไรขั้นต้นในไตรมาสน้ี มีจ านวน 5,137 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 25.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ขบัเคล่ือนโดยการเติบโตของยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนในสามกลุ่มผลิตภณัฑ์ ท่ีกล่าวถึงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลิตภณัฑ์ 
Custom design data center 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมการวิจยัและพฒันา) มีจ านวน 2,943 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.8 จาก
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.8 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของกิจกรรมดา้นการวิจยั
และพฒันาในยโุรปและอเมริกาเหนือ 

รายไดเ้งินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากอุทกภยั ในเดือนสิงหาคม 2564 คลงัสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีตั้งอยูใ่น
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการบางส่วนถูกน ้ าท่วม ส่งผลให้สินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัฯได้รับ
ความเสียหายจ านวน 331 ลา้นบาท ต่อมาในไตรมาสหน่ึงปีน้ี บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือยืนยนัการช าระค่าสินไหมทดแทน
จ านวน 9.9 ลา้นดอลลาร์หรือ 331 ลา้นบาท จากบริษทัประกนั ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้นัทึกเป็นรายได้เงินชดเชยค่าประกนั
ความเสียหายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในไตรมาสน้ี 



 
 
 

 

 
ก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสน้ี มีจ านวน 2,194 ลา้นบาท ท าให้อตัราก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนจาก

ร้อยละ 7.2 ของงวดเดียวกนัของปีก่อนเป็นร้อยละ 8.9 อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการเติบโตของยอดขายท่ีเพิ่มสูงข้ึน ส่วน 
การบนัทึกรายไดเ้งินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากอุทกภยั ท าให้ก าไรสุทธิในไตรมาสน้ีมีจ านวน 2,780 ลา้นบาท 
และอตัราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 9.2 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเป็นร้อยละ 11.3 โดยมีก าไรสุทธิต่อหุ้นอยูท่ี่ 
2.23 บาทต่อหุน้ เทียบกบั 1.41 บาทต่อหุน้ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

สรุปฐานะทางการเงิน  

หน่วย : ล้านบาท   31 มีนาคม 2565   31 ธันวาคม 2564   % เพิม่ลด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   6,639   6,572   1.0  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   20,654   20,593   0.3  
สินคา้คงเหลือ   19,617   19,581   0.2  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   2,451   2,019   21.4  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   19,090   18,583   2.7  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   521   529   (1.7) 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   439   443   (1.0) 
สินทรัพยอ่ื์น   888   1,018   (12.8) 
         รวมสินทรัพย์   70,299   69,338   1.4  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   273   1,594   (82.9) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   21,884   22,049   (0.7) 
หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   407   258   57.7  
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน   583   834   (30.2) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน   1,577   1,596   (1.2) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   1,631   1,603   1.8  
         รวมหนีสิ้น   26,355   27,934   (5.7) 
         ส่วนของผู้ถือหุ้น   43,944   41,404   6.1  
         รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   70,299   69,338   1.4  

 
สินทรัพย์รวม 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 70,299 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 961 ลา้น
บาทหรือร้อยละ 1.4 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์ายการหลกั ดงัน้ี 



 
 
 

 

 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิและลูกหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ  านวน 20,654 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 61 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นผลสืบเน่ืองจากประสิทธิภาพการจดัการท่ีดีข้ึน 

สินค้าคงเหลือ )สุทธิ( ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ  านวน 19,617 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 36 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นผลสืบเน่ืองจากประสิทธิภาพการจดัการท่ีดีข้ึน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ  านวน 19,090 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 507 ลา้นบาทหรือร้อย
ละ 2.7 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากการลงทุนดา้นศูนยว์ิจยัและพฒันาและโรงงาน
แห่งใหม่ทางตอนใตข้องอินเดียและในนิคมอตุสาหกรรมบางป ูประเทศไทย 

หนีสิ้นรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 26,355 ลา้นบาท ลดลง 1,579 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 5.7 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยส่วนใหญ่มาจากการช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 43,944 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
2,540 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.1 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรในไตรมาส1ของปีน้ี 

        
              
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

          ______________________  
   (นายจาง ช่าย ซิง)  
          กรรมการ 


