
 

 

 

 

 

         7 สงิหาคม 2561 

 

เรื�อง  ชี 	แจงผลการดาํเนนิงานไตรมาส 2 ปี 2561 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ขอเรียนชี 	แจงผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561 ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ตามงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ 	นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2561 ที�ผ่านการสอบทานแล้ว 
ปรากฎว่ากลุม่บริษัทมยีอดขายรวมจํานวน 3,643.3 ล้านบาท และมกํีาไรสทุธิ 558.0 ล้านบาท เทยีบกบัไตรมาส 2 ในปี 2560 

ที�มยีอดขายจํานวน 3,663.5 ล้านบาท และมกํีาไรสทุธิ 672.3 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ�งผลการดําเนินงานสาํหรับไตรมาส 2 ของ

ปี 2561 และปี 2560 สรุปได้ดงันี 	 
 

 ไตรมาส 2/61 ไตรมาส 1/61 %เปลี�ยนแปลง ไตรมาส 2/60 %เปลี�ยนแปลง 
[ หน่วย: ล้านบาท ]   ไตรมาสก่อน   ช่วงเดยีวกบัปีก่อน 
   [2/61 และ 1/61]  [2/61 และ 2/60] 

อตัราแลกเปลี�ยน THB/USD 31.575 31.529  34.172  

รายได้จากการขาย, บาท 3,643.3 3,440.2 +5.9% 3,663.5 - 0.6% 

[ รายได้จากการขาย, USD    $115.4 $109.1 +5.8% $107.2         +7.6%    ]  

ต้นทนุขาย 2,628.9 2,551.4  2,528.2  

อตัรากําไรขั �นต้น, ร้อยละ 27.84% 25.84%  30.99%  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 471.4 466.2  484.6  

กําไรจากการดาํเนินงาน* 527.1 409.9 +28.6% 616.0 -14.4% 

กําไรสทุธิ ตามงบการเงิน 558.0 516.7 +8.0% 672.3 -17.0% 

 15.31% 15.02%  18.35%  

[ หมายเหต ุ*ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ และกําไรของสว่นได้เสียในบริษทัร่วม ] 
 

รายได้รวม 

ยอดขายรวมของกลุม่ในรูปเงินบาทในไตรมาส 2/61 มีจํานวน 3,643.3 ล้านบาท ซึ�งเพิ�มชึ 	นร้อยละ 5.9 จากไตรมาส

ก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.6 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที�แล้ว ในขณะที�ยอดขายรวมในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ�มขึ 	นร้อยละ 

5.8 จากไตรมาสที�ผ่านมา และเพิ�มขึ 	นร้อยละ 7.6 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่ยอดสง่ออกเฉพาะ PCB มีมลูค่าเพิ�มขึ 	นร้อยละ 
6.55 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 9.89 จากช่วงเดียวกันในปีก่อน (ตารางที� 5) ยอดขายเงินบาทที�มีอตัราการเติบโตน้อยลง



 

เมื�อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนนั 	น เป็นผลจากคา่เงินบาทที�แข็งคา่ขึ 	นต่อเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ (ตารางที� 1 ผลกระทบจาก

การเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน ทําห้ยอดขายเงินบาทลดลง 214 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ยอดขาย 115.4 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ นบัเป็นสถิติยอดขายสงูสดุใหมข่องบริษัทฯ การเติบโตดงักลา่วเป็นผลจากปริมาณการขายที�เพิ�มขึ 	นร้อยละ 3.3 จากไตร

มาสก่อน และร้อยละ 5.6 ในช่วงเดียวกนัปีก่อน (ตารางที� 4) เพราะมกีารใช้กําลงัการผลติเพิ�มขึ 	นในโครงการเฟส 3 ของโรงงาน

ใหม่ แต่ยงัมีผลกระทบจากการขายแบบ consignment (ตารางที� 3 ในไตรมาส 2/61มีรายได้ที�ยังไม่ได้รับรู้จํานวน 3 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 109 ล้านบาท)  

ต้นทุนขายและกาํไรขั �นต้น 

อตัรากําไรขั 	นต้นของไตรมาส 2/61 สงูขึ 	นเมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน เป็นร้อยละ 27.84 แต่น้อยกว่าอตัรากําไรของช่วง

เดียวกนัปีก่อน ด้วยสาเหตจุากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศ รวมทั 	ง ต้นทนุขายที�สงูขึ 	นซึ�งเป็นผล
จากราคาวตัถดุิบ ทองแดง ทองแดงแผ่น และลามิเนต ที�มรีาคาสงูขึ 	น อย่างไรก็ตาม จากกําลงัการผลติที�เพิ�มขึ 	นหลงัการลงทนุ
เพิ�มเติมในเฟส 3 ของโรงงานใหม ่ทําให้สามารถผลติได้มากขึ 	นจึงช่วยลดผลกระทบดงักลา่วต่ออตัรากําไรขั 	นต้นได้สว่นหนึ�ง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสดัส่วนต่อยอดขายลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 12.9 ในไตรมาส 2/61จากร้อยละ 

13.2 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน สดัส่วนค่าใช้จ่ายขายลดลงตามปริมาณการขายที�สงูขึ 	น ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารมีจํานวนสงูขึ 	น
เนื�องจากค่าใช้จ่ายพนกังานเพิ�มขึ 	นเพราะมีจํานวนพนกังานมากขึ 	น และมีการปรับเงินเดือนประจําปี นอกจากนั 	น หลงัจากที�
บริษัทเคซีอี อเมริกา เปลี�ยนสถานะมาเป็นบริษัทย่อยใน 2561 ทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของสํานกังานขายถูก

บนัทกึเข้ามาในงบการเงินรวมด้วย 

กาํไรสุทธิ 

กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิรวม 558.0 ล้านบาทในไตรมาส 2/61 ซึ�งเพิ�มขึ 	นร้อยละ 8 จากไตรมาสที�ผ่านมา แต่ลดลงร้อย

ละ 17.0 เมื�อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อน ผลประกอบการที�ลดลงนั 	น โดยหลกัเป็นผลจากต้นทนุที�สงูขึ 	น อตัรากําไรขั 	นต้นที�
ลดลง และผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศ  

อย่างไรก็ตาม กําไรจากการดําเนินงานในไตรมาส 2/61 (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

และกําไรของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม) สงูขึ 	นมากถึงร้อยละ 28.6 จากไตรมาสก่อน สาเหตจุากยอดขายที�เพิ�มขึ 	น และการ

ขยายตวัของการประหยดัต่อขนาด (economies of scale) ที�โรงงานใหม ่ 

ส่งผลให้บริษัทมีกําไรต่อหุ้นขั 	นพื 	นฐาน เท่ากบั 0.48 บาทต่อหุ้น ในไตรมาสสองของปี 2561 และ 0.92 บาทต่อหุ้น 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2561 มีสนิทรัพย์ทั 	งสิ 	น 18,499 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมนุเวียน 8,222 ล้านบาท 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 9,510ล้านบาท สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 301 ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ 165 ล้านบาท 

ค่าความนิยม 176 ล้านบาท เงินลงทนุในบริษัทร่วม 28 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 55 ล้านบาท และ

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นๆ จํานวน 42 ล้านบาท  



 

ทั 	งนี 	 สินทรัพย์รวมมีมลูค่าเปลี�ยนแปลง-สทุธิ เพิ�มขึ 	น 649 ล้านบาท จาก 31 ธันวาคม 2560 โดยหลกัมาจากมีเงินสด

เพิ�มขึ 	น 95 ล้านบาท รวมทั 	งจากรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที�มีมลูค่าสทุธิลดลงเล็กน้อย (จากการลงทุนต่อเนื�องใน
โครงการขยายโรงงานใหมจํ่านวน 320 ล้านบาท และอาคารสาํนกังานของ KCE America มลูค่า 167 ล้านบาท และมีการคิด

ค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจําหน่าย จํานวน 480 ล้านบาท) จากการเพิ�มขึ 	นของลกูหนี 	การค้าและลกูหนี 	อื�นจํานวน 118 ล้านบาท 

สนิค้าคงเหลอืเพิ�มขึ 	น 490 ล้านบาท และคา่ความนยิมที�เพิ�มขึ 	น 58 ล้านบาท 

หนี �สิน 

หนี 	สินรวมมีมลูค่าเพิ�มขึ 	นจาก 6,576 ล้านบาท ณ สิ 	นปี 2560 เป็น 6,777 ล้านบาท ณ 30 มิถนุายน 2561 โดยหนี 	
ระยะสั 	นมีจํานวนเพิ�มขึ 	นเพื�อใช้ในการดาํเนนิงาน แต่เงินกู้ยืมระยะยาวมีจํานวนลดลงเนื�องจากกิจการมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานเพิ�มมากขึ 	น และมีการจ่ายชําระหนี 	ก่อนถึงกําหนดบางสว่น  

ณ 30 มิถนุายน 2561 อตัราส่วนหนี 	สินต่อทนุ (เฉพาะหนี 	สินที�มีดอกเบี 	ย) ปรับตวัเพิ�มขึ 	นเล็กน้อย จาก 0.25 เท่า มา

เป็น 0.32 เท่า เพราะหนี 	สนิเพิ�มขึ 	นในขณะที�สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงหลงัการจ่ายเงินปันผลประจําปี  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ 30 มิถนุายน 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมลูค่าเท่ากับ 11,723 ล้านบาท เพิ�มขึ 	น 448 ล้านบาท จาก 31 ธันวาคม 

2560 ซึ�งมาจากผลจากกําไรจากการดําเนนิงานในงวดและการจ่ายเงินปันผล 

วิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

อตัรากาํไรขั �นต้น มีผลกระทบจาก 2 ปัจจยัหลกั ดงันี 	 

1)  จากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศ  

ตารางที� 1:  อตัราแลกเปลี�ยนเงนิสกลุต่างประเทศและยอดขายในสกุลเงนิต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 



 

2)  จากการเปลี�ยนแปลงในราคาวตัถดุิบหลกั 

ตารางที� 2:  ราคาและปริมาณการซื �อวัตถุดบิ 

 
 

   
รวม   US$ 1,379.34 

ผลกระทบจากราคา Copper ที�ใช้ในการผลติ คิดเป็น ประมาณ 0.92% ต่อยอดขาย 
ตารางที� 3:  การขาย Consignment 

ในไตรมาส 2/61 มีรายได้จากยอดขาย consignment ที�ยงัไมไ่ด้รับรู้ จํานวน 108.9 ล้านบาท 

     
(หน่วย : ล้านบาท) 

   2561   2560 
 

 
ขาย เบิกใช ้

รายไดที้	ยงั

ไม่รับรู้  
ขาย เบิกใช ้

รายไดที้	ยงั

ไม่รับรู้  

เมษายน 264.2 269.0   251.7 233.2   
พฤษภาคม 343.5 264.9 

  
259.6 296.7 

  
มิถนุายน 310.0 274.9 

  
251.6 246.0 

  
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:  ยอดขายและปริมาณขายตามประเภทผลิตภณัฑ์ (PCB Shipment @ ราคา Factory price) 

 

 

ตารางที� 6:  กาํลงัการผลิตของเคซีอโีรงงานใหม่ 

ไตรมาส 1/61 1.5 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ไตรมาส 2/61 1.5 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ไตรมาส 3/61(แผน) 1.7 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ไตรมาส 4/61 (แผน) 1.7 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ตารางที� 7:  รายจ่ายลงทุน 

 งบลงทนุ ปี 2018 (แผน)  USD 15 ล้านเหรียญ 

 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นางวรลกัษณ์ องคโ์ฆษิต) 

รองประธานกรรมการบริหาร  

 


