
 
 
 

 

          25 ตุลาคม 2565 
 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

เร่ือง      ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 ปี 2565 
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ใคร่ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานใน
ไตรมาส 3 (ก.ค.–ก.ย.) ของปี 2565 ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 โดยสรุปดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565 

หน่วย : ล้านบาท 
ไตรมาส 3-65 ไตรมาส 3-64 ไตรมาส 2-65 % เปลีย่นแปลง 

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

รายไดจ้ากการขาย 31,324 100.0  21,320 100.0  28,004 100.0  46.9 11.9 
ก าไรขั้นตน้ 7,298 23.3 4,103 19.2 7,016 25.1 77.9 4.0 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 3,774    12.0 1,310 6.1 3,864   13.8 188.2 -2.3 
ก าไรสุทธิ 4,110  13.1 1,196 5.6 4,263  15.2 243.5 -3.6 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)  3.29  0.96  3.42    

                 
ยอดขายสินคา้และบริการในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 31,324 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 46.9 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

โดยส่วนงานเพาเวอร์อิเลคโทรนิคส์ยงัคงเติบโตสูงอยา่งต่อเน่ือง  จากแนวโนม้ความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ี
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) รวมถึงระบบอัตโนมัติส าหรับอาคาร (Building Automation) ขณะท่ีกลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้าง
พื้นฐาน ยอดขายเติบโตจากปีก่อนหน้า แต่ชะลอตวัลงจากฐานสูงในไตรมาสท่ีแลว้ สืบเน่ืองจากดีมานด์โซลูชัน่ดา้นการ
ส่ือสารและระบบเครือข่ายโทรคมนาคมมีแนวโนม้อ่อนตวัลงในตลาดยุโรป 

ก าไรขั้นต้นในไตรมาสน้ี มีจ านวน 7,298 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 23.3 ของยอดขาย เพิ่มข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัจากอตัราร้อยละ 19.2 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ระสบเหตุการณ์น ้ าท่วมอนัส่งผลกระทบ
ต่อคลงัจดัเก็บของแห่งหน่ึง โดยบริษทัฯ สามารถบริหารสถานการณ์ไดเ้ป็นอย่างดี พร้อมเดินหน้าขบัเคล่ือนจากการ
เติบโตของรายไดอ้ยา่งกา้วกระโดดในปีน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มผลิตภณัฑพ์าวเวอร์ซพัพลาย ส าหรับดาตา้เซ็นเตอร์ และ
ยานยนต์ไฟฟ้าท่ีมีอตัราก าไรปรับตวัดีข้ึนสอดคลอ้งกบัยอดขาย ขณะท่ีอตัราก าไรของกลุ่มผลิตภณัฑ์โครงสร้างพื้นฐาน
ปรับตวัลดลงสอดคลอ้งกบัรายไดแ้ละรูปแบบโครงการ ทั้งน้ี บริษทัฯ วางกลยุทธ์เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้



 
 
 

 

ระบบ Smart Manufacturing และเร่งแผนการขยายก าลงัการผลิตโดยการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซ่ึงคาดว่าจะเสร็จส้ิน
ภายในช่วงกลางปี 2566  เพื่อรองรับความตอ้งการของกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีการเติบโตสูง 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (รวมการวิจยัและพฒันา) มีจ านวน 3,524 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 26.2 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.8 จากไตรมาสก่อน โดยค่าใช้จ่ายด้านการขายปรับตวัสูงข้ึน
สอดคลอ้งกบัรายได ้พร้อมกบักิจกรรมดา้นการวิจยัพฒันาเพิ่มเติมเพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขนั และบริษทัฯ 
บนัทึกค่าตอบแทนพนกังานในรูปแบบเงินรางวลัรายไตรมาสจากผลการปฏิบติังานท่ีดี  

ก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสน้ี มีจ านวน 3,774 ลา้นบาท เติบโตสูงร้อยละ 188.2 จากไตรมาสเดียวกนัของ
ปี 2564 และคิดเป็นอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 12.0 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 6.1 ในงวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ซ่ึงบริษทั
ฯ ไดบ้นัทึกผลขาดทุนส าหรับค่าเสียหายจากเหตุการณ์น ้ าท่วมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงวดดงักล่าว จ านวน 393 ลา้น
บาท  นอกจากความส าเร็จในการด าเนินงานธุรกิจหลกัท่ีกล่าวมาแลว้ บริษทัฯ รับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 215 
ลา้นบาทในไตรมาสน้ี ส่งผลใหก้ าไรสุทธิประจ าไตรมาสท่ี 3/2565 มีจ านวน 4,110 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 243.5 จากปีท่ี
แลว้ โดยมีก าไรสุทธิต่อหุน้อยูท่ี่ 3.29 บาทต่อหุน้ เทียบกบั 0.96 บาทต่อหุน้ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

สรุปฐานะทางการเงิน  

หน่วย : ล้านบาท   30 กนัยายน 2565   31 ธันวาคม 2564   % เพิม่ลด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   11,312   6,572   72.1  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   25,779   20,593   25.2  
สินคา้คงเหลือ   23,624   19,581   20.6  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   1,806   1,663   8.6  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   21,716   18,583   16.9  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   541   529   2.1 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   439   443   (0.9) 
สินทรัพยอ่ื์น   1,346   1,374   (2.0) 
         รวมสินทรัพย์   86,563   69,338   24.8  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   559   1,594   (64.9) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   29,567   22,049   34.1 
หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   258   258   -  
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน   1,245   834   49.2 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน   1,539   1,596   (3.5) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   1,921   1,603   19.9  
         รวมหนีสิ้น   35,089   27,934   25.6 
         ส่วนของผู้ถือหุ้น   51,474   41,404   24.3  
         รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   86,563   69,338   24.8  



 
 
 

 

สินทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 86,563 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 17,224 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 24.8 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์ายการหลกั ดงัน้ี 

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 มีจ  านวน 11,312 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4,741 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 72.1 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน
เพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบัยอดขายและก าไร 

     ลูกหนีก้ารค้าสุทธิและลูกหนี้อ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีจ  านวน 25,779 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 5,186 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 25.2 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายท่ีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน และบริษทัยงัคง
มุ่งเนน้การบริหารงานขายอยา่งรัดกุม 

     สินค้าคงเหลือ )สุทธิ( ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีจ  านวน 23,624 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 4,043 ลา้นบาท หรือร้อย
ละ 20.6 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพื่อรองรับการผลิตและการขายท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีจ  านวน 21,716 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 3,133 ลา้นบาทหรือร้อยละ 
16.9 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เน่ืองจากการลงทุนต่อเน่ืองดา้นศูนยว์ิจยัและพฒันาและโรงงานแห่ง
ใหม่ทางตอนใตข้องอินเดียและในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประเทศไทย 

หนีสิ้นรวม 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 35,089 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 7,155 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 25.6 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยส่วนใหญ่มาจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึนตาม
สัดส่วนการเติบโตของยอดขาย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 51,474 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 10,069 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 24.3 เม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวดในปีน้ี 

                                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
                           
 
           นาย จาง ช่าย ซิง  

            กรรมการ 


