
 

 

 

 

 

         8 พฤษภาคม 2561 

 

เรื�อง  ชี 	แจงผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ขอเรียนชี 	แจงผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561 ของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย (กลุม่บริษัท) ตามงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ 	นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 ที�ผ่านการสอบ
ทานแล้ว  ปรากฎว่ากลุม่บริษัทมียอดขายรวมจํานวน 3,440.2 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิ 516.7 ล้านบาท เทียบกบัไตร

มาส 1 ในปี 2560 ที�มียอดขายจํานวน 3,536.4 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 662.2 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งผลการ
ดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ของปี 2561 และปี 2560 สรุปได้ดงันี 	 

 ไตรมาส 1/61 ไตรมาส 4/60 %เปลี�ยนแปลง ไตรมาส 1/60 %เปลี�ยนแปลง 
[ หนว่ย: ล้านบาท ]   ไตรมาสก่อน   ช่วงเดียวกับปีก่อน

   [1/61 และ 4/60]  [1/61 และ 1/60] 
รายได้จากการขาย, ล้านบาท 3,440.2 3,391.6 + 1.4% 3,536.4 - 2.7% 

[ รายได้จากการขาย, USD    $109.1 $103.6       + 5.3% $101.3       +7.7%  ] 

ต้นทนุขาย 2,551.4 2,433.4  2,452.5  

อตัรากําไรขั �นต้น, (ร้อยละ) 25.84% 28.25%  30.65%  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   466.2   404.3    443.5  

กําไรสทุธิ   516.7   597.6 - 13.5%   662.2  -22.0% 

 15.02% 17.62%  18.73%  

 

รายได้รวม 

ยอดขายรวมของกลุ่มในรูปเงินบาทในไตรมาส 1/61 มีจํานวน 3,440 ล้านบาท ซึ�งเพิ�มขึ 	นร้อยละ 1.4 จาก 

ไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 2.7 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีที�แล้ว ในขณะที�ยอดขายในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

เพิ�มขึ 	นร้อยละ 5.3 จากไตรมาสที�ผา่นมา และเพิ�มขึ 	นร้อยละ 7.7 ในช่วงเดียวกนัในปีก่อน ยอดขายเงินบาทที�มีอตัรา

การเตบิโตน้อยกว่านั 	น เป็นผลกระทบเรื�องค่าเงินบาทที�แข็งคา่ขึ 	นต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโร ส่วนการเติบโต

ของยอดขายเป็นผลจากปริมาณขาย ที�เพิ�มขึ 	นร้อยละ 6.6 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 3 ในช่วงเดียวกนัปีก่อน 



 

เพราะมีการใช้กําลงัการผลิตเพิ�มขึ 	นในโครงการเฟส 3 ของโรงงานใหม่ อย่างไรก็ดี ราคาขายใหม่ที�มีผลกบัสินค้าที�ขาย

ตั 	งแตต้่นปี 2561 ได้ปรับราคาลดลงเกือบร้อยละ 2 ตอ่ยอดขาย 

ต้นทนุขายและกาํไรขั �นต้น 

อตัรากําไรขั 	นต้นของไตรมาส 1/61 ลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกนัในปีก่อน ด้วยสาเหตทีุ�มี
การปรับราคาขายสินค้าประจําปี ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลต่างประเทศ รวมทั 	ง 
ต้นทุนขายที�สูงขึ 	น ซึ�งเป็นผลจากราคาทองแดง ทองแดงแผ่น ลามิเนต และ fiber glass ที�ยังทรงตวัในราคาสูงขึ 	น 

อย่างไรก็ตาม จากกําลงัการผลิตที�เพิ�มขึ 	นหลงัการลงทนุเพิ�มเตมิในเฟส 3 ทําให้ผลิตได้มากขึ 	นจึงช่วยลดผลกระทบต่อ

อตัรากําไรขั 	นต้นดงักลา่วได้สว่นหนึ�ง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสดัส่วนต่อยอดขายเพิ�มขึ 	นเป็นร้อยละ 13.5 ในไตรมาส 1/61 จากร้อยละ 

12.5 เทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อน ค่าใช้จ่ายขายเพิ�มขึ 	นตามปริมาณการขายที�สงูขึ 	น และส่วนค่าใช้จ่ายบริหารก็มี

จํานวนสงูขึ 	นเนื�องจากค่าใช้จ่ายพนกังานเพิ�มขึ 	น เพราะมีจํานวนพนกังานมากขึ 	น และมีการปรับเงินเดือนประจําปี   

อีกทั 	ง หลงัการรวมธุรกิจกบับริษัทย่อยเมื�อต้นปีนี 	 ทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ KCE America ได้ถูก

บนัทกึเข้ามาในงบการเงินรวมด้วย 

กาํไรสุทธิ 

กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิรวม 516.7 ล้านบาทในไตรมาส 1/61 ซึ�งลดลงร้อยละ 13.5 จากไตรมาสที�ผา่นมา และ

ลดลงร้อยละ 22.0 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อน ผลประกอบการที�ลดลงนั 	น โดยหลกัเป็นผลจากต้นทนุที�สงูขึ 	น 
อตัรากําไรขั 	นต้นที�ลดลง และผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศ นอกจากนั 	น 
บริษัทได้รับรู้กําไรของสว่นได้เสียในบริษัทร่วม (KCE America, Inc.) ซึ�งถือก่อนการเปลี�ยนแปลงสถานะเป็นบริษัท
ย่อย จํานวน 40.8 ล้านบาท และสง่ผลให้บริษัทมีกําไรตอ่หุ้นขั 	นพื 	นฐาน เทา่กบั 0.88 บาท ในไตรมาสแรกของปี 2561 

สนิทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 มีสินทรัพย์ทั 	งสิ 	น 18,037 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมนุเวียน 7,658 ล้าน

บาท ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 9,563 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 310 ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ 
166 ล้านบาท คา่ความนิยม 176 ล้านบาท เงินลงทนุในบริษัทร่วม 41 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 54 

ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�นๆ จํานวน 69 ล้านบาท  

ทั 	งนี 	 สินทรัพย์รวมมีมลูคา่เปลี�ยนแปลง-สทุธิ เพิ�มขึ 	น 186 ล้านบาท จาก 31 ธันวาคม 2560 โดยหลกัมาจากมี

เงินสดเพิ�มขึ 	น 122 ล้านบาท รวมทั 	งจากรายการที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ที�มีมลูคา่สทุธิเพิ�มขึ 	น 54 ล้านบาท จากการ

ลงทนุตอ่เนื�องในโครงการโรงงานใหม่ เฟส 3 ของบริษัทฯ และรวมอาคารสํานกังานของ KCE America ที�มีมลูค่า 167 



 

ล้านบาท การลดลงของลกูหนี 	การค้าและลกูหนี 	อื�นจํานวน 341 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ�มขึ 	น 358 ล้านบาท และคา่

ความนิยมเพิ�มขึ 	น 58 ล้านบาท 

หนี �สนิ 

หนี 	สินรวมมีมลูคา่ลดลงจาก 6,576 ล้านบาท ณ สิ 	นปี 2560 เป็น 6,246 ล้านบาท ณ 31 มีนาคม 2561 โดย

หนี 	ระยะสั 	น และเงนิกู้ ยืมระยะยาวมีจํานวนลดลงเนื�องจากกิจการมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเพิ�มมากขึ 	น และมี
การจ่ายชําระหนี 	ก่อนถึงกําหนดบางส่วน  

ณ 31 มีนาคม 2561 อตัราส่วนหนี 	สินตอ่ทนุ (เฉพาะหนี 	สินที�มีดอกเบี 	ย) ปรับตวัลดลงอย่างตอ่เนื�อง จาก 0.31 

เทา่ มาเป็น 0.25 เท่า เพราะหนี 	สนิลดลงในขณะที�สว่นของผู้ถือหุ้นเพิ�มมากขึ 	น  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 มีนาคม 2561 ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีมูลค่าเท่ากบั 11,790 ล้านบาท เพิ�มขึ 	น 516 ล้านบาท จาก 31 

ธนัวาคม 2560 ซึ�งมาจากผลจากกําไรจากการดําเนินงานในไตรมาส 1/2561 

 

วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

อัตรากาํไรขั �นต้น มีผลกระทบจาก 2 ปัจจยัหลกั ดงันี 	 

1)  จากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุตา่งประเทศ  

ตารางที� 1:  อัตราแลกเปลี�ยนเงนิสกุลต่างประเทศและยอดขายในสกุลเงนิต่างประเทศ 

 
 

2)  จากการเปลี�ยนแปลงในราคาวตัถดุิบหลกั 

ผลกระทบจากราคา Copper ที�ใช้ในการผลติ คิดเป็น ประมาณ 2.2% ตอ่ยอดขาย  

 

 



 

ตารางที� 2:  ราคาและปริมาณการซื �อวัตถุดบิ 

 

 

ตารางที� 3:  การขาย Consignment 

ในไตรมาส 1/61 รับรู้รายได้จากยอดขาย consignment เตม็จํานวน 

     
(หน่วย : ล้านบาท) 

   ไตรมาส 1/61   ไตรมาส 1/60 
 

 
ขาย เบิกใช ้

รายไดที้	ยงั

ไม่รับรู้  
ขาย เบิกใช ้

รายไดที้	ยงั

ไม่รับรู้  

มกราคม 263.3 271.5 
  

246.4 143.5 
  

กมุภาพนัธ์ 226.5 237.4 
  

240.6 235.1 
  

มีนาคม 287.6 293.2 
  

310.9 296.9 
  

รวม 777.5 802.1 -24.6 
 

797.9 675.4 122.5 
 

         
ตารางที� 4:  ยอดขายและปริมาณขายตามภมิูศาสตร์ (เฉพาะ PCB @ ราคา Factory price)  

 

 

 

 

 

 



 

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

 
 

ตารางที� 6:  กาํลังการผลติของเคซีอีโรงงานใหม่ 

ไตรมาส 1/61 1.5 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ไตรมาส 2/61(แผน) 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 องค์โฆษิต) 

รองประธานกรรมการบริหาร  


