
 

 

 

 

 

 

         13 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

เรื�อง  ชี 	แจงผลการดําเนินงานของปี 2560  

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ขอเรียนชี 	แจงผลการดําเนินงานสําหรับปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่ม

บริษัท) ตามงบการเงินรวมสําหรับปีสิ 	นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ที�ผ่านการตรวจสอบแล้ว  ซึ�งปรากฎว่ากลุ่มบริษัทมียอดขายรวม

จํานวน 14,195.4 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิ 2,544.5 ล้านบาท เทียบกบัปี 2559 ที�มียอดขายจํานวน 13,797.5 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 

3,038.7 ล้านบาท ตามลําดบั ภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 ได้แสดงไว้ในตารางดงันี 	 

  

ปี 2560 ปี 2559 % เปลี�ยนแปลง ปี 2558 % เปลี�ยนแปลง 

 

[หน่วย: ล้านบาท ] 

  

[2560 และ 2559]                [2559 และ 2558] 

 

รายได้จากการขาย, บาท    14,195.4 13,797.5 +2.9% 12,448.8 +10.8% 

 

[ รายได้จากการขาย, USD    
$420.4 $394.0        +6.7% $364.9         +7.9%  ] 

 

ต้นทนุขาย 9,933.1 8,985.0 

 

8,535.1 

 

 

อตัรากําไรขั 
นต้น, (ร้อยละ)          30.0% 34.9% 

 

31.4% 

 

 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร    1,817.6 1,694.9 

 

1,520.4 

 

 

กําไรสทุธิ 2,544.5 3,038.7  -16.3% 2,240.1 +35.7% 

  

17.9% 22.0% 

 

18.0% 

    

ปี 2560 นับเป็นช่วงเวลาที�ท้าทายสําหรับเคซีอีอีกครั 	ง หลังจากที�การก่อสร้างโรงงานใหม่ที�ลาดกระบงัแล้วเสร็จ และมีการ

ขยายกําลงัการผลิตในเฟส 1 และ 2 ที�ผลกัดนัการเติบโตของรายได้และกําไรขึ 	นมาอย่างต่อเนื�อง ปีนี 	 มีความท้าท้ายหลายอย่างที�เข้ามา
ในเวลาเดียวกนั เช่น การผลิต PCB ที� hi-tech มากขึ 	น ราคาวตัถดิุบหลกั เช่น ทองแดงแผ่น ที�ปรับตวัสูงขึ 	นเนื�องจากความไม่สมดุลของ 

demand-supply ในตลาด รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาทในเวลาอนัรวดเร็ว และในอตัราที�สูงกว่าสกุลเงินอื�นในตลาดคู่แข่ง โดยเฉพาะ

ในประเทศจีน แต่ถงึกระนั 	น เคซีอีกย็งัสามารถรักษาผลกําไรได้ในระดบัที�น่าพอใจและสงูกวา่ของผู้ผลิต PCB รายอื�นอีกด้วย 

รายได้รวม 

รายได้จากการขายรวม เพิ�มสูงขึ 	นจาก 13,797.5 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 14,195.4 ล้านบาท ในปี 2560 คิดเป็นการเติบโต

ที�ร้อยละ 2.9 ในสกลุเงินบาท แต่เป็นการเติบโตจริงที�ร้อยละ 6.7 ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหลกัเป็นผลมาจากการใช้กําลงัการผลิต



 

ที�เพิ�มขึ 	นในโครงการเฟส 3 ของโรงงานใหม่ ประกอบกบัมี product mix ที�เป็น PCB หลายชั 	น (high-layer PCB) เพิ�มมากขึ 	น จึงทําให้
ราคาขายต่อหน่วยสงูขึ 	นด้วย  

อย่างไรก็ตาม ยอดขายในสกลุเงินบาทได้รับผลกระทบอย่างหนกัจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และ

เงินสกลุยโูร ในเวลาเดียวกนั ทําให้ยอดขายเงินบาทลดตํ�าลงไปประมาณร้อยละ 3 ของยอดขาย หรือประมาณ 446 ล้านบาท  

ต้นทุนขายและกาํไรขั �นต้น 

ในปี 2560 ต้นทุนขายมีสัดส่วนโดยเฉลี�ยเท่ากบัร้อยละ 70 ต่อยอดขาย ซึ�งสูงขึ 	นจากปี 2559 ที�ร้อยละ 65 ทําให้อตัรากําไร

ขั 	นต้นลดลงเป็นร้อยละ 30 จากร้อยละ 35 ต่อยอดขายในปีก่อน   

ต้นทุนขายสินค้าที�สูงขึ 	นเป็นผลโดยตรงจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที�ปรับตัวสูงขึ 	น ตัวหลักคือทองแดง Copper ราคา

ทองแดงที�สูงขึ 	นส่งผลให้ราคาทองแดงแผ่น Copper Foil ปรับตวัสูงขึ 	นประมาณ 33% และราคาของ Copper anode สูงขึ 	น 24% จาก

ราคาในปีกอ่น และส่งผลให้ต้นทุนขายสูงขึ 	นราว 2.7% ต่อยอดขาย อย่างไรก็ดี ต้นทนุขายที�สูงขึ 	นนั 	นได้ถูกชดเชยให้ตํ�าลงบางส่วน จาก

ปริมาณผลผลิตที�มากขึ 	น ตามการใช้กําลงัการผลิตที�สงูขึ 	นในโครงการเฟส 3 ของโรงงานใหม ่

กําไรขั 	นต้นโดยเฉลี�ยของปี 2560 อยู่ที�ร้อยละ 30 ซึ�งแม้วา่จะลดลงกว่าปีก่อน แต่นบัว่าเป็นอตัราที�สูงเมื�อเทียบของคู่แข่ง กําไร

ขั 	นต้นที�ลดลงมีสาเหตุจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลต่างประเทศ และต้นทุนขายสินค้าที�สูงขึ 	น แต่เนื�องด้วยมีการ
ลงทนุเพิ�มเติมในปี 2560 ทําให้โรงงานสามารถใช้กําลงัการผลิตได้เพิ�มมากขึ 	น จึงช่วยลดผลกระทบต่ออตัรากําไรได้ส่วนหนึ�ง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยเทียบเป็นร้อยละต่อยอดขาย เพิ�มขึ 	นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 12.8 ในปี 2560 จากร้อยละ 

12.3 ในปีก่อน ค่าใช้จ่ายขายที�เพิ�มขึ 	นมีสาเหตจุากการเปลี�ยนเทอมการขาย ส่วนค่าระวางสินค้ามีจํานวนลดลงเพราะมีการเปลี�ยนแปลง
เงื�อนไขการส่งมอบสินค้า จาก CIF เป็น FCA หรือ Ex-Factory นอกจากนั 	น การขนส่งทางเรือก็มีมากขึ 	นอีกด้วยเมื�อเทียบกบัปีก่อน ส่วน

ค่าใช้จ่ายบริหารโดยรวมมีจํานวนใกล้เคียงกบัปีที�แล้ว  

กาํไรสุทธิ 

กลุ่มบริษัทได้รายงานผลกําไรสุทธิรวมจํานวน 2,544.5 ล้านบาท สําหรับปี 2560 ซึ�งลดลงจากกําไร 3,038.7 ล้านบาท ในปี 

2559 โดยหลกั เป็นผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลต่างประเทศ และราคาของวตัถดิุบ

หลกัที�ปรับตวัสงูขึ 	นในปีที�ผ่านมา ทําให้กําไรต่อหุ้นพื 	นฐาน (Basic EPS) ลดลงจาก 5.23 บาทต่อหุ้นในปี 2559 เป็น 4.34 บาทต่อหุ้นใน

ปี 2560 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทั 	งสิ 	น 17,850 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียน 7,505 ล้านบาท 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 9,510 ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ 166 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 317 ล้านบาท ค่าความ

นิยม 117 ล้านบาท เงินลงทนุในบริษัทร่วม 110 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 52 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 

จํานวน 73 ล้านบาท  

ทั 	งนี 	 สินทรัพย์รวมมีมลูค่าเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ 	น 523 ล้านบาทจากปีก่อน โดยหลกั มาจากมีเงินสดเพิ�มขึ 	น 248 ล้านบาท การ

ลดลงของลกูหนี 	การค้าและลกูหนี 	อื�นจํานวน 204 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ�มขึ 	นตามยอดขายจํานวน 163 ล้านบาท รวมทั 	ง ที�ดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ มีมลูค่าสทุธิเพิ�มขึ 	น 373 ล้านบาท จากการลงทนุต่อเนื�องในโครงการโรงงานใหม่ เฟส 3 ของบริษัทฯ และการลงทนุเพื�อปรับ
ประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทย่อย 

 



 

หนี �สิน 

หนี 	สินรวมมีมลูค่าลดลงจาก 7,300 ล้านบาท ณ สิ 	นปี 2559 เหลือ 6,576 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2560 โดยหนี 	ระยะสั 	น และ

เงินกู้ ยืมระยะยาวมีจํานวนลดลงเนื�องจากกิจการมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ�มมากขึ 	น และมีการจ่ายชําระหนี 	ก่อนถึงกําหนด
บางส่วน  

ณ 31 ธันวาคม 2560 อตัราส่วนหนี 	สินต่อทุน (เฉพาะหนี 	สินที�มีดอกเบี 	ย) ปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื�อง จาก 0.45 เท่า มาเป็น 

0.31 เท่า เพราะหนี 	สินลดลงในขณะที�ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ�มมากขึ 	น  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีมลูค่าเท่ากบั 11,274 ล้านบาท เพิ�มขึ 	น 1,247 ล้านบาท ซึ�งมาจากผลกําไรจากการ

ดําเนินงาน หลงัหกัการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งงวด 

 

วเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

กาํไรขั �นต้น มีผลกระทบจาก 2 ปัจจยัหลกัดงันี 	 

1)  จากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศ  

ตารางที� 1:  อตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศและยอดขายในสกลุเงินต่างประเทศ 

 

 

 

 

2)  จากการเปลี�ยนแปลงของราคาวตัถดิุบหลกั 

ผลกระทบจาก Copper ที�ใช้ไป มีประมาณ 2.7% ต่อยอดขาย  

 



 

ตารางที� 2:  ราคาและปริมาณการซื 	อวตัถดิุบ           

 

 
 

ตารางที� 3:  การขาย Consignment 

การเปลี�ยนแปลงเทอมการขายเป็นในรูปแบบการฝากขาย  Customer Manage Inventory (CMI)/ Consignment ทําให้มีรายได้ของปี 

2560 จํานวน 140 ล้านบาท ไปรับรู้รายได้ในปี 2561 แทน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   ปี 2560   ปี 2559 

 
ขาย เบิกใช ้ รายไดท้ี	ยงั

ไม่รับรู ้
 

ขาย เบิกใช ้ รายไดท้ี	ยงั

ไม่รับรู้ 
 

ไตรมาส 1 797.9 675.4 
 

23.9 36.7 
 

ไตรมาส 2 762.9 775.9 
  

124.2 29.2 
  

ไตรมาส 3 772.1 751.7 
  

365.3 189.3 
  

ไตรมาส 4 756.2 745.3 
  

603.0 407.0 
  

รวม 3,089.1 2,948.4 140.7 
 

1,116.3 662.2 454.2 
 

         
 

 

ตารางที� 4:  ยอดขายและปริมาณขาย ตามภมิูศาสตร์ 

 



 

ตารางที� 5:  ยอดขายและปริมาณขาย ตามประเภทผลิตภณัฑ์ 

 
 

 

ตารางที� 6:  กําลงัการผลิตของเคซีอีโรงงานใหม่  

ไตรมาส 1-2/60 1.3 ล้าน ตารางฟตุต่อเดือน 

ไตรมาส 3-4/60 1.5 ล้าน ตารางฟตุต่อเดือน 

ไตรมาส 2/61(แผน) 1.7 ล้าน ตารางฟตุต่อเดือน 

ไตรมาส 4/61 (แผน) 2.0 ล้าน ตารางฟตุต่อเดือน 

ตารางที� 7:  รายจ่ายลงทุน 

 ไตรมาส 1/60 268  ล้านบาท 

 ไตรมาส 2/60 234  ล้านบาท 

 ไตรมาส 3/60 305  ล้านบาท 

 ไตรมาส 4/60 418  ล้านบาท 

 
 

การลงทนุเพิ�มเติมในโครงการเฟส 3 ของโรงงานใหม่ในระหว่างปี 2560 นั 	นจะเปิดดําเนินการได้ในช่วงครึ�งแรกของปีหน้า และ

เมื�อมีการใช้กําลงัการผลิตได้เพิ�มขึ 	นจากเฟส 3 ผู้บริหารเชื�อวา่ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2018 จะดียิ�งขึ 	นไป 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต) 

รองประธานกรรมการบริหาร  


