
 
 
 

 

        26 กรกฎาคม 2565 
 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

เร่ือง      ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2 ปี 2565 
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ใคร่ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานใน
ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.) ของปี 2565 ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยสรุปดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565 

หน่วย : ล้านบาท 
ไตรมาส 2-65 ไตรมาส 2-64 ไตรมาส 1-65 % เปลีย่นแปลง 

จ านวน  %  จ านวน  %  จ านวน  %  % Y-o-Y % Q-o-Q 

รายไดจ้ากการขาย 28,004 100.0  20,640 100.0  24,623 100.0 35.7 13.7 
ก าไรขั้นตน้ 7,016 25.1 4,459 21.6 5,137 20.9 57.4 36.6 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 3,864    13.8 1,329 6.4 2,194 8.9 190.9 76.1 
ก าไรสุทธิ 4,263  15.2 1,655 8.0 2,780 11.3 157.6 53.4 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)  3.42  1.33  2.23    

                 
ยอดขายสินคา้และบริการในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 28,004 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 35.7 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

โดยส่วนงานเพาเวอร์อิเลคโทรนิคส์ยงัคงเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง จากความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกับ Data Center, Server & Cloud Storage โดยเฉพาะเพาเวอร์ซัพพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะ (Custom Design 
Power) รวมถึงกลุ่มผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้นรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Power) กลุ่มโซลูชัน่พดัลม
และระบบจดัการความร้อน (Fan & Thermal Management Solution) กลุ่มผลิตภณัฑร์ะบบอตัโนมติัส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial Automation) ทั้งระบบอตัโนมติัส าหรับเคร่ืองจกัรและระบบขบัเคล่ือนสายการผลิต 

ก าไรขั้นต้นในไตรมาสน้ี มีจ านวน 7,016 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 25.1 ของยอดขาย เพิ่มข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัจากอตัราร้อยละ 21.6 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ขบัเคล่ือนจากการเติบโตของรายไดใ้นกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ี
กล่าวขา้งตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภณัฑ์พาวเวอร์ซัพพลาย ส าหรับดาตา้เซ็นเตอร์ และยานยนต์ไฟฟ้าท่ีมีอตัราก าไร
ปรับตวัดีข้ึนสอดคลอ้งกบัยอดขาย รวมถึงกลุ่มเพาเวอร์ซิสเต็มส าหรับเทคโนโลยีส่ือสารขอ้มูล (ICT Infrastructure) ซ่ีง
ครอบคลุมโซลูชัน่ดา้นพลงังานส าหรับเครือข่ายโทรคมนาคม ระบบศูนยข์อ้มูลเครือข่ายสารสนเทศขององคก์ร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (รวมการวจิยัและพฒันา) มีจ านวน 3,152 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยร้อยละ 0.7 
จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.1 จากไตรมาสก่อน จากกิจกรรมดา้นการวิจยัพฒันาในยุโรปและ
อเมริกาเหนือ ร่วมกบัค่าตอบแทนพนกังานในรูปแบบเงินรางวลัรายไตรมาสจากผลการปฏิบติังานท่ีดี  

 



 
 
 

 

ก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสน้ี มีจ านวน 3,864 ลา้นบาท เติบโตสูงถึงร้อยละ 190.9 จากไตรมาสเดียวกนั
ของปี 2564 และคิดเป็นอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 13.8 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 6.4 ในงวดเดียวกนัของปีท่ีแล้ว 
สืบเน่ืองจากความส าเร็จในการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขบัเคล่ือนการเติบโตของยอดขายอย่าง
ต่อเน่ือง  ร่วมกบัการบนัทึกก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 346 ลา้นบาท ส่งผลให้ก าไรสุทธิในไตรมาสน้ีมีจ านวน 
4,263 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 157.6 จากปีท่ีแลว้ โดยมีก าไรสุทธิต่อหุ้นอยูท่ี่ 3.42 บาทต่อหุ้น เทียบกบั 1.33 บาทต่อ
หุน้ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

สรุปฐานะทางการเงิน  

หน่วย : ล้านบาท   30 มิถุนายน 2565   31 ธันวาคม 2564   % เพิม่ลด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   8,156   6,572   24.1  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   23,354   20,593   13.4  
สินคา้คงเหลือ   20,811   19,581   6.3  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   1,690   1,663   1.6  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   20,015   18,583   7.7  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   508   529   (4.1) 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   437   443   (1.4) 
สินทรัพยอ่ื์น   1,392   1,374   1.4 
         รวมสินทรัพย์   76,363   69,338   10.1  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   471   1,594   (70.4) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   25,162   22,049   14.1 
หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   258   258   -  
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน   829   834   (0.7) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน   1,574   1,596   (1.4) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   1,714   1,603   7.0  
         รวมหนีสิ้น   30,008   27,934   7.4 
         ส่วนของผู้ถือหุ้น   46,354   41,404   12.0  
         รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   76,363   69,338   10.1  

 
สินทรัพย์รวม 
 ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2565 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 76,363 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 7,025 ลา้น
บาทหรือร้อยละ 10.1 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์ายการหลกั ดงัน้ี 



 
 
 

 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีจ  านวน 8,156 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,584 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 24.1 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เน่ืองจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงานเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบัยอดขายและก าไร 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิและลูกหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2565 มีจ  านวน 23,354 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2,760 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายท่ีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน 
และบริษทัยงัคงมุ่งเนน้การบริหารงานขายอยา่งรัดกุม 

สินค้าคงเหลือ )สุทธิ( ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีจ  านวน 20,811 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 1,231 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 6.3 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพื่อรองรับการผลิตและการขายท่ีมีแนวโน้ม
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีจ  านวน 20,015 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,432 ลา้นบาทหรือ
ร้อยละ 7.7 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากการลงทุนต่อเน่ืองดา้นศูนยว์ิจยัและพฒันา
และโรงงานแห่งใหม่ทางตอนใตข้องอินเดียและในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประเทศไทย 

หนีสิ้นรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 30,008 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2,074 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 7.4 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยส่วนใหญ่มาจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
เพิ่มข้ึนตามสัดส่วนการเติบโตของยอดขาย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 46,354 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 
4,950 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.0 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
งวดในปีน้ี 

        
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

          ______________________  
(นายจาง ช่าย ซิง)  
       กรรมการ 


