
 

 

 

 
 

         6 พฤศจิกายน 2561 
 

เรื�อง  ชี 	แจงผลการดาํเนนิงานไตรมาส 3 ปี 2561 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ขอเรียนชี 	แจงผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561 ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ตามงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ 	นสุดวนัที� 30 กันยายน 2561 ที�ผ่านการสอบทานแล้ว 
ปรากฎว่ากลุม่บริษัทมยีอดขายรวมจํานวน 3,690.4 ล้านบาท และมกํีาไรสทุธิ 559.7 ล้านบาท เทยีบกบัไตรมาส 3 ในปี 2560 

ที�มยีอดขายจํานวน 3,602.0 ล้านบาท และมกํีาไรสทุธิ 612.4 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ�งผลการดําเนินงานสาํหรับไตรมาส 3 ของ

ปี 2561 และปี 2560 สรุปได้ดงันี 	 
 

[ หน่วย: ล้านบาท ] 

ไตรมาส 

3/61 

ไตรมาส 

2/61 

ไตรมาส 

1/61 

%เปลี�ยนแปลง 

ไตรมาสก่อน 

ไตรมาส 

3/60 

%เปลี�ยนแปลง 

ช่วงเดียวกบัปีก่อน 

 

    

[3/61 และ 2/61]                [3/61 และ 3/60] 

 อตัราแลกเปลี�ยน THB/USD 32.6681 31.5750 31.5288 33.2651 

  รายได้จากการขาย, บาท 3,690.4 3,643.3 3,440.2 +1.3% 3,602.0 +2.5% 

   [ รายได้จากการขาย, USD    $113.0 $115.4 $109.1  -2.1% $108.3 +4.3% ] 
ต้นทนุขาย 2,692.4 2,628.9 2,551.4 

 

2,519.0 

  อตัรากําไรขั �นต้น, ร้อยละ 27.04% 27.84% 25.84% 30.07% 

 คา่ใช้จ่ายขายและบริหาร 463.7 471.4 466.2 

 

485.1 

  กําไรจากการดาํเนินงาน* 517.3 527.1 409.9  -1.9% 567.2  -8.8% 

 กําไรสทุธิ ตามงบการเงิน 559.7 558.0 516.7 +0.3% 612.4  -8.6% 

 15.17% 15.31% 15.02% 17.00% 

 
 [ หมายเหต ุ*ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ และกําไรของสว่นได้เสียในบริษทัร่วม ] 

 

รายได้รวม 

ยอดขายรวมของกลุม่ในรูปเงินบาทในไตรมาส 3/61 มีจํานวน 3,690.4 ล้านบาท ซึ�งเพิ�มชึ 	นร้อยละ 1.3 จากไตรมาสที�
ผ่านมา และร้อยละ 2.5 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ในขณะที�ยอดขายรวมในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.1 

จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ 	นร้อยละ 4.3 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยยอดสง่ออกเฉพาะ PCB มีมลูค่าลดลงร้อยละ 2.0 จาก

ไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ 	นร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันในปีก่อน (ตารางที� 4) ยอดขายเงินบาทที�มีอตัราการเติบโตเพิ�มขึ 	นเมื�อ
เทียบกับไตรมาสก่อนนั 	นเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที�อ่อนค่าลงต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (ตารางที� 1 ผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน ทําให้ยอดขายเงินบาทเพิ�มขึ 	น 91 ล้านบาท) ตามที�แสดงในตารางข้างต้น ในไตรมาส 3/61 



 

ยอดขายได้ลดลงเหลือ 113.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ�งมีสาเหตจุากสดัสว่นผลิตภณัฑ์ (product mix) ที�เปลี�ยนไป (ตารางที� 5) 

และผลกระทบจากการขายแบบ consignment (ตารางที� 3 มีรายได้ที�ยังไม่ได้รับรู้จํานวน 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ

ประมาณ 105 ล้านบาท ณ สิ 	นไตรมาส 3/61) นอกจากนั 	น บริษัทยงัได้รับผลกระทบจากระบบการทดสอบแบบใหม่ WLTP 

(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) ที�มผีลบงัคบัใช้ตั 	งแต่ต้นเดอืนกนัยายน 2561  

 

ต้นทนุขายและกาํไรขั �นต้น 

อตัรากําไรขั 	นต้นของไตรมาส 3/61 ลดลงเมื�อเทียบกับไตรมาสก่อน อยู่ที�ร้อยละ 27.04 และยงัคงตํ�ากว่าอตัรากําไร

ของช่วงเดยีวกนัปีก่อน ด้วยสาเหตจุากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศ รวมทั 	ง ต้นทนุขายที�สงูขึ 	นซึ�ง
เป็นผลจากราคาวตัถดิุบ ทองแดง ทองแดงแผ่น และลามิเนต ที�มีราคาสงูขึ 	น อยา่งไรก็ตาม จากกําลงัการผลติที�เพิ�มขึ 	นหลงัการ

ลงทนุเพิ�มเติมในเฟส 3 ของโรงงานใหม ่ทําให้สามารถผลติได้มากขึ 	นจึงช่วยลดผลกระทบดังกล่าวต่ออตัรากําไรขั 	นต้นได้ส่วน
หนึ�ง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสดัส่วนต่อยอดขายลดลงเล็กน้อย อยู่ที�ร้อยละ 12.6 ในไตรมาส 3/61จากร้อยละ 

13.5 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน สดัส่วนค่าใช้จ่ายขายลดลงตามปริมาณการขายที�สงูขึ 	น ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารมีจํานวนสงูขึ 	น
เนื�องจากค่าใช้จ่ายพนกังานเพิ�มขึ 	นเพราะมีจํานวนพนกังานมากขึ 	น และมีการปรับเงินเดือนประจําปี นอกจากนั 	น หลงัจากที�
บริษัทเคซีอี อเมริกา เปลี�ยนสถานะมาเป็นบริษัทย่อยใน 2561 ทําให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารของสาํนกังานดงักลา่ว ถกูบนัทกึ

เข้ามาในงบการเงินรวมด้วย 

กาํไรสุทธิ 

กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิรวม 559.7 ล้านบาทในไตรมาส 3/61 ซึ�งเพิ�มขึ 	นร้อยละ 0.3 จากไตรมาสที�ผ่านมา แต่ลดลงร้อย

ละ 8.6 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ผลประกอบการที�ลดลงนั 	น โดยหลกัเป็นผลจากต้นทนุที�สงูขึ 	น อตัรากําไรขั 	นต้นที�
ลดลง และผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กําไรจากการดําเนินงานใน

ไตรมาส 3/61 (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และกําไรของสว่นได้เสยีในบริษัทร่วม) ลดลงร้อยละ 

1.9 จากไตรมาสก่อน และยังลดลงร้อยละ 8.8 จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน สาเหตจุากราคาของวัตถุดิบทองแดง และ

ทองแดงแผ่นเพิ�มขึ 	น  

จากสาเหตทุี�กลา่วข้างต้น ทําให้มกํีาไรต่อหุ้นขั 	นพื 	นฐาน อยู่ที� 0.48 บาทต่อหุ้น ในไตรมาสสามของปี 2561 และ 1.39 

บาทต่อหุ้น สาํหรับช่วงเก้าเดือนในปี 2561 

สนิทรัพย์ 

ณ วนัที� 30 กันยายน 2561 มีสนิทรัพย์ทั 	งสิ 	น 18,504 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมนุเวียน 8,302 ล้านบาท 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 9,413 ล้านบาท สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 292 ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ 164 ล้านบาท 

ค่าความนิยม 176 ล้านบาท เงินลงทนุในบริษัทร่วม 34 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 57 ล้านบาท และ

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นๆ จํานวน 66 ล้านบาท  



 

ทั 	งนี 	 สินทรัพย์รวมมีมลูค่าเปลี�ยนแปลง -เพิ�มขึ 	น 654 ล้านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2560 โดยหลกัมาจากมีเงินสด

เพิ�มขึ 	น 27 ล้านบาท รายการที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ มีมลูค่า-สทุธิ ลดลง 97 ล้านบาท (ประกอบด้วย การซื 	อทรัพย์สิน
เพิ�มเติมจํานวน 464 ล้านบาท อาคารสํานกังานของ KCE America มลูค่า 167 ล้านบาท และค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจําหน่าย 
จํานวน 728 ล้านบาท) รวมทั 	ง มสีนิค้าคงเหลอืเพิ�มขึ 	น 711 ล้านบาท และคา่ความนยิมเพิ�มขึ 	น 58 ล้านบาท 

หนี �สนิ 

หนี 	สินรวมมีมลูค่าเพิ�มขึ 	นจาก 6,576 ล้านบาท ณ สิ 	นปี 2560 เป็น 6,872 ล้านบาท ณ 30 กันยายน 2561 โดยหนี 	
ระยะสั 	นมีจํานวนเพิ�มขึ 	นเพื�อใช้ในการดาํเนนิงาน แต่เงินกู้ยืมระยะยาวมีจํานวนลดลงเนื�องจากกิจการมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานเพิ�มมากขึ 	น และมีการจ่ายชําระหนี 	ก่อนถึงกําหนดบางสว่น  

ณ 30 กนัยายน 2561 อตัราสว่นหนี 	สนิต่อทนุ (เฉพาะหนี 	สินที�มีดอกเบี 	ย) ทรงตวัอยู่ที� 0.31 เท่า เพราะหนี 	สินเพิ�มขึ 	น 
ในขณะที�สว่นของผู้ ถือหุ้นก็เพิ�มขึ 	นเช่นกนั หลงัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 30 กนัยายน 2561 สว่นของผู้ถือหุ้นมีมลูค่าเท่ากับ 11,632 ล้านบาท เพิ�มขึ 	น 358 ล้านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม 

2560 ซึ�งมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานสาํหรับงวด และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

อัตรากาํไรขั �นต้น มีผลกระทบจาก 2 ปัจจัยหลกั ดงันี 	 

1)  จากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศ  

ตารางที� 1:  อตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศและยอดขายในสกลุเงิน

ต่างประเทศ

 
 
 

2)  จากการเปลี�ยนแปลงในราคาวตัถดุิบหลกั 



 

ตารางที� 2:  ราคาและปริมาณการซื 	อ
วตัถดุิบ

 
ผลกระทบจากราคา Copper ที�ใช้ในการผลติ คิดเป็นประมาณ 0.61% ต่อยอดขาย 

ตารางที� 3:  การขาย Consignment 

ในไตรมาส 3/61 มีรายได้จากยอดขาย consignment ที�ยงัไมไ่ด้รับรู้ จํานวน 105.2 ล้านบาท 

     
(หน่วย : ล้านบาท) 

   2561   2560 

 

 
ขาย เบิกใช้ 

รายได้ที�

ยงัไม่รับรู้  
ขาย เบิกใช้ 

รายได้ที�

ยงัไม่รับรู้  

กรกฎาคม 341.0 280.2 
  

244.1 202.8 
  

สงิหาคม 314.9 278.9 
  

262.0 265.4 
  

กนัยายน 284.3 275.9 
  

266.0 283.5 
  

รวมไตรมาส 3 940.2 835.0 105.2 
 

772.1 751.7  20.4 
 

รวมไตรมาส 2 917.7 808.8 108.9 
 

762.9 775.9 -13.0 
 

รวมไตรมาส 1 777.5 802.1 -24.6 
 

797.9 675.4 122.5 
 

         ตารางที� 4:  ยอดขายและปริมาณขายตามภูมศิาสตร์ (PCB shipment @ ราคา Factory price)  

 

 



 

ตารางที� 5:  ยอดขายและปริมาณขายตามประเภทผลติภณัฑ์ (PCB Shipment @ ราคา Factory price) 

 

 

ตารางที� 6:  กาํลังการผลติของเคซีอี-โรงงานใหม่ 

ไตรมาส 1/61 1.5 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ไตรมาส 2/61 1.5 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ไตรมาส 3/61 1.7 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ไตรมาส 4/61 1.7 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ตารางที� 7:  รายจ่ายลงทุน (โรงงานใหม่-เฟส 3) 

 งบประมาณรายจ่ายลงทนุ ปี 2561 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 รายจ่ายลงทนุ ม.ค. - ก.ย. 2561 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นางวรลกัษณ์ องคโ์ฆษิต) 

รองประธานกรรมการบริหาร  


