26 ตุลาคม 2563
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสสามของปี 2563
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ใคร่ ขอชี้แจงผลการดาเนิ นงานใน
ไตรมาสสาม (ก.ค. – ก.ย.) ของปี 2563 ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยสรุ ปดังนี้
สรุ ปผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563
ไตรมาส 3-63
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้จากการขาย
กาไรขั้นต้น
กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
กาไรต่ อหุ้น )บาท(
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% เปลีย่ นแปลง
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ยอดขายสิ นค้าและบริ การในไตรมาสนี้ อยูท่ ี่ 17,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.4 จากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน และร้อยละ 21.0 จากไตรมาสก่อน เนื่ องจากความต้องการในผลิตภัณฑ์เกี่ ยวกับการจัดเก็บข้อมูล cloud (cloud
storage) และศูนย์ขอ้ มูล (data center) อย่างเช่ น ผลิ ตภัณฑ์โซลู ชนั่ สาหรับโครงสร้ างพื้นฐาน (CIS) และเพาเวอร์ ซัพ
พลายสาหรับคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย อีกทั้งการเติบโตอย่างโดดเด่นของโซลู ชนั่ รถยนต์ไฟฟ้ าในช่ วงครึ่ งปี
หลังนี้
ก าไรขั้นต้นในไตรมาสนี้ มี จานวน 4,574 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 92.8 จากไตรมาสเดี ย วกันของปี ก่ อน
เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของยอดขายผลิ ตภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล cloud (cloud storage) และศูนย์
ข้อมูล (data center) และเพิ่มขึ้นร้ อยละ 17.5 จากไตรมาสก่ อน เนื่ องจากการกลับมาของความต้องการในผลิตภัณฑ์
โซลูชนั่ รถยนต์ไฟฟ้าหลังจากที่ลดลงช่วงสั้น ๆ ในไตรมาสที่ 2
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (รวมค่าวิจยั และพัฒนา) ในไตรมาส 3 ปี 2563 นี้ ยังอยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกับ
ไตรมาสที่แล้วและไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
กาไรจากการดาเนิ นงานในไตรมาสนี้ มีจานวน 2,426 ล้านบาท ส่ งผลให้อตั รากาไรจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 3.3 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน มาอยูท่ ี่ร้อยละ 13.8 ซึ่งเป็ นผลมาจากยอดขายที่เพิม่ ขึ้นดังที่กล่าวข้างต้น

กาไรสุ ทธิ ในไตรมาสนี้ เพิ่มมาอยูท่ ี่ 2,643 ล้านบาท ทาให้อตั รากาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 5.0 ในไตรมาสเดี ยวกัน
ของปี ก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 15.1 ในขณะที่กาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นอยูท่ ี่ 2.12 บาทต่อหุ ้น เพิ่มขึ้นจาก 0.50 บาทต่อหุ ้นในไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน
สรุ ปฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลื อ
สิ นทรั พย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่ น
สิ นทรั พย์หมุนเวียนอื่ น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าความนิ ยมในการรวมกิ จการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์อื่น
สิ นทรัพย์ รวม
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินและประมาณการค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยขน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
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สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 55,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,818 ล้าน
บาทหรื อร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์รายการหลัก
ดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจานวน 12,363 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ 31
ล้านบาทหรื อร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้การค้ าสุ ทธิและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจานวน 14,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,456 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 45.8 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่ องจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นโดยยอด
คงเหลื อของลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่นประมาณร้ อยละ 90 ของลู กหนี้ ท้ งั หมด เป็ นยอดคงค้างที่ ยงั ไม่ถึง
กาหนดชาระ
สิ นค้ าคงเหลือ )สุ ทธิ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจานวน 11,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 2,293 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 25.6 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ สื บเนื่ องจาก
ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์โซลูชนั่ สาหรับโครงสร้ างพื้นฐาน (CIS) และเพาเวอร์
ซัพพลายสาหรับคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย และโซลูชนั่ รถยนต์ไฟฟ้าในช่วงครึ่ งหลังของปี นี้
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจานวน 12,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,129 ล้านบาทหรื อร้อยละ
9.7 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากการลงทุนจัดตั้งศูนย์วจิ ยั และพัฒนาที่อินเดีย รวมถึงการ
สร้างโรงงานแห่ งใหม่ในอินเดียและประเทศไทย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังคงมีการลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการผลิตภายใต้โครงการ “ Delta Smart Manufacturing” อย่างต่อเนื่อง

หนีส้ ิ นรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้ น 18,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,935 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 45.8 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยส่ วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้ การค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่ งเป็ นผลมา
จากการซื้ อวัตถุดิบที่เพิม่ ขึ้นดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ น

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมจานวน 36,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
3,883 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็ นผลมาจากกาไรใน 3 ไตรมาสของปี
นี้หกั ด้วยเงินปันผลของปี ที่แล้วที่ได้จ่ายในไตรมาสที่ 2 ของปี นี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
______________________
(นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุล)
เลขานุการบริ ษทั ฯ

