
 

 

 

 

         7 พฤศจิกายน 2560 

 

เรื�อง  ชี 	แจงผลการดาํเนนิงานไตรมาส 3 ปี 2560  

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ขอเรียนชี 	แจงผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ปี 2560 ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ 	นสดุวันที� 30 กันยายน 2560 ที�ผ่านการสอบทานแล้ว  
ปรากฎว่ากลุม่บริษัทมยีอดขายรวมจํานวน 3,602.0 ล้านบาท และมกํีาไรสทุธิ 612.4 ล้านบาท เทยีบกบัไตรมาส 3 ในปี 2559 

ที�มยีอดขายจํานวน 3,515.2 ล้านบาท และมกํีาไรสทุธิ 786.0 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ�งผลการดําเนินงานสาํหรับไตรมาส 3 ของ

ปี 2560 และปี 2559 สรุปได้ดงันี 	 

 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 2/60 %เปลี�ยนแปลง ไตรมาส 3/59 %เปลี�ยนแปลง 

   ไตรมาสก่อน   ช่วงเดยีวกบัปีก่อน 

[ หน่วย: ล้านบาท ]   [3/60 และ 2/60]  [3/60 และ 3/59] 
 

รายได้จากการขาย, ล้านบาท 3,602.0 3,663.5 - 1.7% 3,515.2 + 2.5% 

ต้นทนุขาย 2,519.0 2,528.2  2,251.0  

อตัรากําไรขั �นต้น, (ร้อยละ) 30.07% 30.99%  35.96%  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร   485.1   484.6    437.0  

กําไรสทุธิ   612.4   672.3 - 8.9%   786.0  -22.1% 

 

รายได้รวม 

ยอดขายรวมของกลุม่ในรูปเงินบาทเพิ�มขึ 	นเลก็น้อยเมื�อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อน จาก 3,515.2 ล้านบาท ในไตร

มาส 3/59 เป็น 3,602.0 ล้านบาทในไตรมาส 3/60 แต่ลดลงร้อยละ 1.7 จากไตรมาส 2/60 ยอดขายดงักล่าวได้รับผลกระทบ

จาก 1) ค่าเงินบาทที�แข็งค่าขึ 	นต่อเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.0 ของยอดขาย และ 2) ราคาขายใหม่ที�มี
ผลตั 	งแต่ต้นปี 2560 ซึ�งปรับราคาขายลงประมาณร้อยละ 2 โดยเฉลี�ย อย่างไรก็ดี ในไตรมาสนี 	 มีการรับรู้รายได้จากการขาย

ฝากเกือบเต็มจํานวน  

การลดลงของยอดขายจากไตรมาสก่อน โดยหลักมาจากค่าเงินบาทที�แข็งค่าขึ 	นต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอย่าง

ต่อเนื�อง แม้ว่าปริมาณการขายจะสงูขึ 	น ด้วยมีกําลงัการผลิตเพิ�มขึ 	นหลงัการลงทุนในโครงการเฟส 3 ที�โรงงานใหม่ แต่

ผลกระทบจากค่าเงินบาทมมีากกว่า 

 



 

ต้นทุนขายและกาํไรขั �นต้น 

อตัรากําไรขั 	นต้นลดลงเลก็น้อยจากไตรมาสก่อน และมีอตัราลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน ด้วยสาเหตุ

ที�มกีารปรับราคาขายสนิค้าประจําปี ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลต่างประเทศ รวมทั 	ง ต้นทนุ
ขายที�สงูขึ 	น ซึ�งเป็นผลจากราคาวัตถดุิบที�ปรับตวัสงูขึ 	น เช่น ทองแดง ทองแดงแผ่น ลามิเนต และ fiberglass อย่างไรก็ตาม 

จากกําลังการผลิตที�เพิ�มขึ 	นหลังการลงทุนเพิ�มเติม ทําให้ปริมาณการผลิตสงูขึ 	น จึงช่วยลดผลกระทบต่ออัตรากําไรขั 	นต้น
ดงักลา่วได้สว่นหนึ�ง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในสดัสว่นต่อยอดขายเพิ�มขึ 	นเลก็น้อย คิดเป็นร้อยละ 13.5 ในไตรมาส 3/60 จากร้อย

ละ 13.2 ในไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายขายเพิ�มขึ 	นตามปริมาณการขายที�สงูขึ 	น ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารก็มีจํานวนสงูขึ 	นเนื�องจาก
ค่าใช้จ่ายพนกังานเพิ�มขึ 	น เพราะมีจํานวนพนกังานมากขึ 	น มีการปรับค่าแรงขั 	นตํ�าและปรับเงินเดือนประจําปี และสํารองการ

จ่ายโบนสัเพิ�มขึ 	นตามผลการดําเนินงานที�ดีขึ 	น  

กาํไรสุทธิ 

กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิรวม 612.4 ล้านบาทในไตรมาส 3/60 ซึ�งลดลงร้อยละ 22.1 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน 

และลดลงร้อยละ 8.9 จากไตรมาสที�ผ่านมา ผลประกอบการที�ลดลงนั 	น โดยหลักเป็นผลจากอัตรากําไรขั 	นต้นที�ลดลง 
ผลกระทบอย่างหนกัจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลต่างประเทศ แต่ต้นทนุดอกเบี 	ยตํ�าลง  ส่งผลให้มีกําไร

ต่อหุ้นขั 	นพื 	นฐาน เทา่กบั 1.04 บาท ในไตรมาส 3/60 และ 3.32 บาท สาํหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 30 กันยายน 2560 มีสนิทรัพย์ทั 	งสิ 	น 17,587 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียน 7,393 ล้านบาท 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 9,310 ล้านบาท สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 324 ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ 166 ล้านบาท 

ค่าความนิยม 118 ล้านบาท เงินลงทนุในบริษัทร่วม 106 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 52 ล้านบาท และ

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นๆ จํานวน 118 ล้านบาท  

ทั 	งนี 	 สินทรัพย์รวมมีมลูค่าเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ 	น 259 ล้านบาท จาก 31 ธันวาคม 2559 โดยหลกัมาจากมีเงินสดเพิ�มขึ 	น 
103 ล้านบาท รวมทั 	งจากรายการที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ที�มีมลูค่าสทุธิเพิ�มขึ 	น 173 ล้านบาท จากการลงทนุต่อเนื�องใน
โครงการโรงงานใหม่ เฟส 3 ของบริษัทฯ การลดลงของลกูหนี 	การค้าและลกูหนี 	อื�นจํานวน 25ล้านบาท 

หนี �สนิ 

หนี 	สนิรวมมีมลูค่าลดลงจาก 7,300 ล้านบาท ณ สิ 	นปี 2559 เป็น 6,909 ล้านบาท ณ 30 กนัยายน 2560 โดยหนี 	ระยะ
สั 	น และเงินกู้ยืมระยะยาวมจํีานวนลดลงเนื�องจากกิจการมีกระแสเงินสดจากการดาํเนนิงานเพิ�มมากขึ 	น และมีการจ่ายชําระหนี 	
ก่อนถึงกําหนดบางสว่น  

ณ 30 กนัยายน 2560 อตัราส่วนหนี 	สนิต่อทนุ (เฉพาะหนี 	สินที�มีดอกเบี 	ย) ปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื�อง จาก 0.45 เท่า 

มาเป็น 0.39 เท่า เพราะหนี 	สนิลดลงในขณะที�สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มมากขึ 	น  



 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ 30 กนัยายน 2560 สว่นของผู้ถือหุ้นมมีลูคา่เทา่กบั 10,637 ล้านบาท เพิ�มขึ 	น 647 ล้านบาท จาก 31 ธันวาคม 

2559 ซึ�งมาจากผลจากกําไรจากการดาํเนนิงาน และหกัการจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวด 

 

วิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

อตัรากาํไรขั �นต้น มีผลกระทบจาก 2 ปัจจยัหลกัดงันี 	 

 

1)  จากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศ  

ตารางที� 1:  อตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศและยอดขายในสกลุเงินต่างประเทศ 

 

 

2)  จากการเปลี�ยนแปลงในราคาวตัถดุิบหลกั 

ผลกระทบจาก Copper ที�ใช้ไป มีประมาณ 3.0% ต่อยอดขาย เนื�องจากซื 	อน้อยลงในไตรมาสสาม แต่ใช้ copper ที�มีอยู่ไป
ก่อน เพื�อลดระดบัสต๊อกเก่า     

ตารางที� 2:  ราคาและปริมาณการซื 	อวตัถดุิบ 

 

 

 
 

 



 

ตารางที� 3:  การขาย Consignment 

ในไตรมาส 3/60 รับรู้รายได้จากยอดขาย consignment เต็มจํานวน 

 

 

ตารางที� 4:  ยอดขายและปริมาณขายตามภมูิศาสตร์ 

 
 

ตารางที� 5:  ยอดขายและปริมาณขายตามประเภทผลติภณัฑ์ 

 
 

 

 

 

 



 

ตารางที� 6:  กําลงัการผลติของเคซีอีโรงงานใหม่ (แผน) 

ไตรมาส 1/60 1.3 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ไตรมาส 2/60 1.5 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ไตรมาส 4/60 1.7 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ไตรมาส 2/61 2.0 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ตารางที� 7:  รายจ่ายลงทุน 

 ไตรมาส 1/60 268.7 ล้านบาท 

 ไตรมาส 2/60 233.7 ล้านบาท 

 ไตรมาส 3/60 305.4     ล้านบาท 
 

บริษัทฯ มีการลงทนุเพิ�มเติมในโครงการเฟส 3 ของโรงงานใหม่ตั 	งแตไ่ตรมาส 2/60 ซึ�งจะติดตั 	งเครื�องจกัรใหม่และเริ�ม
ทยอยเปิดดาํเนนิการได้ในช่วงครึ�งหลงัของปีนี 	 ด้วยการใช้กําลงัการผลติเพิ�มเตมิจากเฟส 3 ผู้บริหารเชื�อว่าผลประกอบการของ

บริษัทฯ ทั 	งในปีนี 	 และปี 2018 จะดยีิ�งขึ 	น 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นางวรลกัษณ์ องคโ์ฆษิต) 

รองประธานกรรมการบริหาร  

 

 

 


